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Praha 8 už má rozpočet na letošní rok
Zastupitelstvo MČ Praha 8 na konci února
drtivou většinou schválilo rozpočet radnice pro
rok 2007. Ten počítá s příjmy 648,1 milionu
korun a s výdaji 666,7 milionu korun. Rozpočet
podpořilo 40 zastupitelů napříč politickým
spektrem.
V oblasti příjmů se nejvyšší prostředky očekáva−
jí z přijatých transferů, a to z vlastních fondů
hospodářské, zdaňované činnosti (265,3 milionu
korun), z dotace Hlavního města Prahy (233,8 mi−
lionu) a z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
určené na výkon státní správy a školství (47,5 mi−
lionu). Dalšími položkami jsou daňové příjmy
v celkové výši 91,1 milionu, zejména správní
poplatky (26,1 milionu), daň z nemovitostí (26 mi−
lionů), místní poplatky za provozované výherní
hrací přístroje (16 milionů), odvod výtěžku
z provozování loterií (10 milionů) a místní poplatek
za užívání veřejného prostranství (8,8 milionů).

Vážení
spoluobčané,
už dlouho jsem v novi−
nách nečetl článek, který
mi udělal takovou radost.
Zpráva z konce února totiž
přišla s informací, že radnice Prahy 8 je nejefek−
tivnějším úřadem ze všech pražských městských
částí. A nejen to. „Náskok“ oproti druhému v po−
řadí je propastný.
Posuďte sami: Na jednoho zaměstnance ÚMČ
Praha 8 připadá 456 občanů, zatímco v druhé
Praze 4 je to skoro o 130 lidí méně. Domnívám
se, že i tato skutečnost je jedním z důkazů, že
jdeme správným směrem.
Za nepřímé potvrzení tohoto názoru považuji
obrovskou podporu při únorovém schvalování
letošního rozpočtu Prahy 8. Z jedenačtyřiceti

Osmička letos dá do herních prvků dětských hřišť dva miliony korun.

přítomných zastupitelů všech politických stran se
pouze jeden zdržel hlasování.

Polikliniku Mazurská
čeká rekonstrukce.

ZŠ Hovorčovická
se dočká kvalitnějšího
školního hřiště.

Běžné výdaje, které jsou určeny na zajištění
provozu a rozvoje městské části, se předpokládají
ve výši 579,6 milionu korun. Nejvyšší položky se
týkají nákladů na městskou infrastrukturu (47,4
milionu určených na sběr a svoz odpadů, ochranu
přírody a krajiny, péči o vzhled obce a veřejnou
zeleň) a na zdravotní a sociální oblast (55,6 milionu
například na protidrogovou prevenci či na dotace

Před stárnutím populace nesmíme
zavírat oči, říká místostarostka
Vladimíra Ludková
I v březnové Osmičce pokračujeme v před−
stavování členů Rady MČ Praha 8. Jedinou
ženou mezi šesticí mužů je v ní zástupkyně
starosty Vladimíra Ludková, která má na
starosti kulturu, zdravotnictví a sociální věci.
Ve vedení obce jste nováčkem, představte se
stručně našim čtenářům...
Je mi 28 let, během studia na vysoké škole jsem se pohybovala
v neziskovém prostoru, po studiu jsem nastoupila na úřad Prahy 8 jako sociál−
ní kurátorka, a potom následovala
práce vedoucí oddělení kultury.
Máte na starosti tři oblasti:
zdravotnictví, sociální proble−
matiku a kulturu. Do vaší gesce
spadají i dvě příspěvkové organi−
zace − Obvodní ústav sociálních
služeb a Gerontologické cen−
trum. Jejich provoz musí být
finančně velmi náročný, můžete
jejich provozování přiblížit?
Naše dvě příspěvkové organizace vznikly na úseku sociálních a zdravot−
nických služeb pro osoby stárnoucí, závislé na pomoci druhých, méně
soběstačné a GC pak v oblasti péče doléčovací, rehabilitační a specializo−
vané. Obě doplňují nabídku zbylých zařízení, jejichž zřizovateli jsou na−
příklad kraj nebo neziskové organizace.
Pokračování na straně 5

provozu Lékařské služby první pomoci, Geronto−
logického centra včetně ošetřovatelského domu
v Benákově ulici a Obvodního ústavu sociálně−
zdravotních služeb). Na školství, mládež a samo−
správu půjde jako prostředky příspěvkovým orga−
nizacím přes 147 milionů korun a na běžný provoz
245,1 milionu korun.
Kapitálové výdaje činí 87,1 milionu korun.
Poplynou zejména z kapitoly hospodářství (výdaje
bytového odboru na modernizaci a údržbu nemovi−
tostí − 67,5 milionu). „Osmička“ zároveň uvolní
dva miliony korun na takzvaný chodníkový pro−
gram, stejný objem na nákup herních prvků dět−
ských hřišť, přibližně půl druhým milionem korun
přispěje na zkvalitnění školních hřišť ZŠ Glowac−
kého a ZŠ Hovorčovická, 600 tisíc korun bude
použito na opravu části suterénních prostor
polikliniky Mazurská. Tam bude zároveň za 1,5
milionu zrekonstruován výtah. 400 tisíc korun
půjde na rekonstrukci teras jeslí Mirovická.
−tr−

Chtěl bych všechny občany ujistit, že se vedení
radnice zmíněnými skutečnostmi ve své činnosti
rozhodně nenechá ukolébat. Rozumné fungování
radnice totiž přináší prospěch Vám, daňovým
poplatníkům. A možnosti, jak zefektivňovat
a zkrášlovat život občanů, se objevují každý den.
Krásný začátek jara, který určitě řada z Vás
využije třeba jen k malému pobytu v probouzející
se přírodě, přeje

Josef Nosek
starosta Městské části Praha 8
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
BŘEZEN - DUBEN 2007
Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás
dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny
pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který
nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro
odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK
neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky
komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,
zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.
Jirsíkova − Malého
27. 3.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 3. 4.
Pobřežní − U Nádražní lávky
10. 4.
Pernerova − Šaldova
13. 3., 17. 4.
Pobřežní − Thámova
20. 3., 24. 4.
Petra Slezáka − Urxova
27. 3.
Pernerova − Sovova
3. 4.
U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
10. 4.
Kotlaska (u mateřské školy)
13. 3., 17. 4.
Nekvasilova (parkoviště za TJ)
20. 3., 24. 4.
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
3. 4.
Na Vartě
10. 4.
Kašparovo náměstí
13. 3., 17. 4.
Pod Labuťkou − Prosecká
20. 3., 24. 4.
Kandertova (proti ul. Lindnerova)
27. 3.
Nad Rokoskou
10. 4.
Na Truhlářce (parkoviště)
13. 3., 17. 4.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
20. 3., 24. 4.
Ke Stírce − Na Stírce
27. 3.
Kubišova − U Vlachovky
3. 4.
U Slovanky − Dolejškova
11. 4.
Štěpničná (parkoviště)
14. 3., 18. 4.
Davídkova (u ul. Tanvaldská − park.) 21. 3., 25. 4.
Třebenická
28. 3.
Roudnická (za Bešťákovou)
4. 4.
Modřínová
28. 3.
Kubíkova − u DD
4. 4.
Havránkova − Šimůnkova
11. 4.
Šimůnkova
14. 3., 18. 4.
Janečkova
21. 3., 25. 4.
Hlaváčova
21. 3., 25. 4.
Burešova
28. 3.
Kurkova
4. 4.
Šiškova
11. 4.
Pakoměřická − Březiněveská
14. 3., 18. 4.
Na Pecích − Chaberská
21. 3., 25. 4.
Služská − Přemyšlenská
28. 3.
V Mezihoří
4. 4.
Na Pěšinách − Pod Statky
11. 4.
Uzavřená
14. 3., 18. 4.
Trojská − Nad Trojou
22. 3., 26. 4.
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
29. 3.
Písečná − K Sadu
5. 4.
Na Přesypu − Pod Přesypem
12. 4.
Třeboradická
15. 3., 19. 4.
Havlínova − Pohnertova
22. 3., 26. 4.
Libišská (parkoviště)
29. 3.
Podhajská pole (parkoviště)
5. 4.
12. 4.
Gdaňská
Hnězdenská (parkoviště)
15. 3., 19. 4.
Mazurská (u trafostanice)
12. 4.
Řešovská (u Zelenohorské)
22. 3., 26. 4.
Zhořelecká (parkoviště)
29. 3.
V Nových Bohnicích
5. 4.
Dolákova − Hackerova
12. 4.
K Mlýnu − Drahaňská
22. 3., 26. 4.
Mlazická
29. 3.
Fořtova − Do Údolí
5. 4.
Korycanská − K Ládví
12. 4.
Petra Bezruče − U Pískovny
15. 3., 19. 4.
Pod Vodárenskou věží − Společná
27. 3.
Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
3. 4.
Pekařova
10. 4.
Valčíkova − Na Truhlářce
13. 3., 17. 4.
Velká Skála − K Haltýři
20. 3., 24. 4.
Frýdlantská (park. ul. Žernosecká − Ďáblická) 11. 4.
Davídkova (park. sev. od gar. Stavegu) 14. 3., 18. 4.
V Zahradách − Na Sypkém
21. 3., 25. 4.
Braunerova − Konšelská
4. 4.
Nad Rokoskou (u školy)
4. 4.
Nad Popelářkou
11. 4.
Křivenická (u kon. BUS 152 a 181) 14. 3., 18. 4.
Lodžská − Zhořelecká (parkoviště) 21. 3., 25. 4.
Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou 22. 3., 26. 4.
Drahorádova
29. 3.
Lindavská
5. 4.
U Pekařky (sloup VO č. 8)
12. 4.
Chaberská − Líbeznická
15. 3., 19. 4.
Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány
již během dne, který předchází dni uvedenému
v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny
budou následující den po dni, který je v harmono−
gramu uveden jako den přistavení. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků
adresujte na e−mail: info@ipodec.cz. Úplný seznam
rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
najdete na www.praha8.cz.

Do Letňan už se dá dojet po kolejích
Výstavba pokračování trasy C pražského metra z Ládví do Letňan pokračuje
rychleji, než se původně plánovalo. Hotova je hrubá stavba tunelů i stanic a v celém
úseku už byly položeny i koleje. V polovině února tak mohli zástupci Magistrátu
i Dopravního podniku projet z Ládví až do Letňan pracovním vlakem.
Nový úsek metra do Letňan má být otevřen v prvním pololetí roku 2008. Bude měřit
4600 metrů a trasa C se prodlouží o tři stanice − Střížkov, Prosek a Letňany. U konečné
v Letňanech, která bude umístěna nedaleko od areálu letňanského výstaviště, navíc
vyroste autobusový terminál a v budoucnu zřejmě i nákupní centra.
Radní Radovan Šteiner, který má právě dopravu v metropoli na starosti, u příležitosti
první projížďky rozestavěným úsekem opět připomněl, že na rozdíl od velkých měst
v zahraničí u nás se musí veškerá výstavba metra financovat pouze z městského rozpoč−
tu. „Způsob financování výstavby pražského metra je ve světě řekněme ojedinělý.
Všude se výstavba pod−
zemní dráhy financuje ze
státních prostředků ve spo−
lupráci s příslušným měs−
tem. V Praze tomu bylo v uplynulých deseti
letech zcela naopak. Z pokladny města šlo na
stavbu metra 90 procent veškerých prostředků.
Ještě v první polovině 90. let Praha získávala ze
státního rozpočtu v průměru 1,5 miliardy korun
ročně. V loňském roce to bylo pouze 420 miliónů,
a to je opravdu zoufale málo. Věřím, že současná
vláda svou pozornost opět k výstavbě metra
obrátí,“ řekl Šteiner.
Náklady na vybudování nového úseku trasy
C se pohybují kolem 15,5 miliardy korun.
−tp−

Šéf bytové komise: Nezvyšovat nájemné by nebylo spravedlivé
Regulované nájemné je pro občany stále obrovská výhoda, říká předseda Bytové komise RMČ Praha 8 Ondřej Gros.
Rada MČ na základě doporučení byto−
vé komise přistoupila ke zvýšení ná−
jemného v maximální výši, kterou
dovoluje zákon. Bylo to nezbytné?
Ano, i když vím, že je to rozhod−
nutí nepopulární. Musíme si však
uvědomit, že se s regulovaným ná−
jemným několik let nesmělo vůbec hý−
bat a v tomto čase došlo k poměrně
razantním cenovým změnám v ostatních
oblastech života. Stačí se podívat, jaká byla inflace, či
například o kolik vzrostly ceny stavebních prací.
Úměrně stoupaly i příjmy obyvatel. Tržní nájmy
samozřejmě rostly také. Jen regulované nájemné
zůstávalo na stejné úrovni. Nebylo to ani spravedlivé,
ani sociálně únosné. Nový zákon, i když má řadu
chyb, přinesl alespoň možnost, jak rozhýbat trh s ná−
jemním bydlením. Toto uznali všichni členové
komise, její rozhodnutí bylo jednomyslné. Bytová
komise se rozhodla využít maximální mez zvýšení
nájemného. Jedná se však o maximum, které zákon
povoluje pro katastrální území Libeň. V ostatních
částech Prahy 8 nám zákon umožňoval jít ještě o něco
výš. Toho jsme však už nevyužili, chceme, aby v celé
městské části platily pro všechny stejné podmínky.

Někdy se ozývají hlasy, že bytový odbor
a bytová komise postupují příliš tvrdě
proti nájemníkům, kteří poruší nějakým
způsobem pravidla užívání bytu...

správné. Pokud se však nájemce domnívá, že v jeho
případě bytový odbor postupoval nesprávně, vždy
má možnost bránit se soudně.

V této otázce máme jasný názor.
Regulované nájemné je pro nájemce
obrovská výhoda, která na druhé straně
s sebou nese povinnost mít všechno v na−
prostém pořádku. Na regulovaném nájemném
nesmí nikdo vydělávat, ať už černým podnájmem,
„prodejem“ nájemní smlouvy nebo spekulativní
snahou o přechod nájmu. Takže v těchto případech
budeme i nadále nekompromisní, považujeme to za

A co občané, kteří se dostanou do tíživé situace
a nejsou schopni nějakou dobu nájemné platit?
Každému, kdo se dostane do takové situace, bych
doporučil okamžitě kontaktovat bytový odbor, a pro−
kázat tak snahu o řešení situace. Někdy pomůže
výměna bytu za menší, uzavření splátkového
kalendáře na dlužnou částku, je to individuální.
Nejhorším postupem je nulová komunikace dlužníka
s úřadem, což je cesta, jak o byt přijít.
−tok−

Nájemci obecních bytů si připlatí
Rada osmé městské části v polovině února rozhodla o zvýšení nájemného z bytů v domech
ve vlastnictví obce, a to k 1. srpnu 2007. U nově uzavíraných smluv a prodlužování již
uzavřených nájemních smluv se zvýšené nájemné projeví již od 1. března 2007.
Procentuální navýšení bude u bytů I. kategorie 24,7 % (46,22 Kč/m2), u bytů II. kategorie 34 %
(37,24 Kč/m2), u bytů III. kategorie 39 % (30,02 Kč/m2) a u bytů IV. kategorie 51,2 % (23,35
Kč/m2). Například byt I. kategorie o rozloze 60 m2 tak bude pronajímán za 2773 Kč měsíčně.
Nájemné ve všech katastrálních územích Prahy 8 bude navýšeno jednotně. Jako základ
bylo použito procentuální navýšení určené pro katastrální území Libeň, které má
z „osmičkových“ katastrálních území nejnižší nárůst.
−hš−

UPOZORNĚNÍ!
Po skončení Setkání s občany, které se konalo 26. února
2007 v „bílém domě“, byly nalezeny brýle. K vyzved−
nutí v kanceláři zástupkyně starosty MČ Praha 8
Vladimíry Ludkové. Telefon: 222 80 51 50.
−vl−

ZŠ Zenklova bude
ZŠ Bohumila Hrabala
Zastupitelstvo osmé městské části schválilo text dodatku
ke Zřizovací listině Základní školy v Zenklově ulici,

která přijme nový název
Základní škola Bohu−
mila Hrabala, Praha 8,
Zenklova 52.
„Škola ponese tento ofi−
ciální název od doby, kdy
dodatek nabude účinnosti,
to znamená od 1. září
2007,“ řekl zástupce sta−
rosty MČ Praha 8 Martin
Roubíček, který má oblast
školství na starosti. −hš−
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Sankce za nepořádek budou vyšší
Pražské radnice budou moci udělovat vyšší
pokuty za nepořádek na pozemcích, a to oby−
vatelům a podnikatelům. S návrhem přišel
v únoru náměstek primátora Rudolf Blažek.
„Sankce by měly vzrůst dvojnásobně až pěti−
násobně. V zákoně o hlavním městě chceme
upřesnit také to, kdo má pokutu dostat,“
upřesnil Blažek.
Radnici Prahy 8 jeho návrh potěšil. „Návrh
jednoznačně vítám minimálně z toho důvodu, že
se bude klást větší důraz na vzhled a čistotu
v Praze. Možnost tak vysoké sankce bude půso−
bit v rámci generální prevence mnohem víc.
Pořádku totiž pomáhá už jenom to, že se o tako−
véto věci diskutuje. Mnoho lidí si snad uvědomí,
že každý má svůj díl odpovědnosti za pořádek ve
svém okolí,“ řekl vedoucí odboru životního
prostředí Martin Cibulka.

OZNÁMENÍ
Městská část Praha 8 podle ustanovení § 11 odst. 1 písm.
a) zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon) a na základě oznámení
Katastrálního řádu pro hlavní město Prahu, Katastrální praco−
viště Praha č.j. OO − 2/2007

vyhlašuje:

Dnes mohou obyvatelé dostat za nepořádek za
svých parcelách pokutu až 50 tisíc korun, podle
návrhu města by to bylo až 100 tisíc korun. Pro
podnikatele by měl postih vzrůst z nynější ma−
ximální výše 100 tisíc na půl milionu korun.
A podnikatelé, kteří znečistí veřejné prostranství,
by podle návrhu mohli dostat až milionovou
sankci místo nynější půlmilionové. Odbor život−
ního prostředí Prahy 8 už horní hranice součas−
ných pokut využil: „Měli jsme tady už stotisí−
covou pokutu. Nebáli jsme se použít horní hrani−
ci v minulosti a u notorických nepořádníků se
nebudeme bát ani v budoucnu,“ varuje Cibulka.
Předlohu zákona po případném schválení
městskými zastupiteli město doručí do Posla−
necké sněmovny. Pokud budou s novelou sou−
hlasit poslanci, normu posoudí ještě senátoři a pre−
zident. Její tvůrci míní, že by mohla začít platit
od letošního července. Podle Blažka ze součas−
ného zákona není zcela jasné, kdo může za
nepořádek na parcele pokutu dostat. Majitelé

totiž často nemají s nájemci uzavřeny přesné
smlouvy. „V zákoně by proto mělo být jasně
stanoveno, že pokutu může dostat vlastník nebo
uživatel. Návrh novely zákona by nově zavedl
povinnost majitelů budov za udržování pořádku
u popelnic,“ upřesnil Blažek.
V Praze 8 se notoričtí nepořádníci žádné tole−
rance od úřadu nedočkají. „Určitě se nebudeme
bát využít horní hranice ani nově navrhovaných
vyšších sankcí. Je potřeba si totiž uvědomit, že
jeden notorický tvůrce nepořádku otravuje život
takřka nedefinovatelnému množství lidí, kteří se
na nepořádek musí dívat. Náprava není vůbec
jednoduchá a celý proces se může táhnout
i několik měsíců a škoda na vzhledu Prahy je
potom značná. Slušným lidem tento nepořádek
po celou dobu otravuje a znepříjemňuje život
a mnohdy znečištění nejen vidí, ale i cítí. Když si
vezmeme, jakému množství lidí jeden nepořád−
ný člověk otráví život, tak vyšší sankce bude
jenom na místě,“ uzavřel Cibulka.
−roa−

V Katastrálním území Bohnice bude obnoven katastrální operát
přepracováním katastrálních map, vyhotovených podle
dřívějších předpisů na digitální katastrální mapu. Vlastníci
nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňu−
jí na některá ustanovení právních předpisů.
Obnova katastrálního operátu jeho přepracováním do čísel−
ného vyjádření (dále jen „obnova“) se provádí postupně na
celém území České republiky a je vyvolána potřebou vést katas−
trální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální
(počítačové) formě. Při obnově bude vykonána částečná revize
katastru nemovitostí podle § 57 odst.2 vyhlášky č. 190/1996 Sb.
/v rozsahu § 42 odst. 4 písm. d/, e/, g/, kterou se provádí zákon
č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem, zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vy−
hlášky č. 179/1998 Sb., za účelem odstranění případných
nesrovnalostí nebo chyb, jimiž může být dosavadní katastrální
operát postižen a nově se vypočtou (zkontrolují) výměry parcel
evidované v katastru, přitom nejsou dotčena vlastnická ani jiná
práva k nemovitostem. Obnova je spojena i s doplněním katas−
tru nemovitostí o zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice
v terénu neexistují a jsou dosud vedeny ve zjednodušené evi−
denci a s doplněním všech údajů o parcele, které jsou stanove−
ny právními předpisy.
Účast vlastníků nemovitostí v průběhu revize se nepředpo−
kládá.
Obnova operátu bude zahájena v roce 2007 s předpokládaným
dokončením v roce 2010. Obnovený katastrální operát bude
veřejně vyložen pro účely řízení o námitkách v termínu a na
místě, které budou včas oznámeny.

Programové prohlášení Rady Městské části Praha 8 na volební období 2006 až 2010
I. Úvodní ustanovení
Rada Městské části Praha 8, na základě výsledků
voleb do Zastupitelstva Městské části Praha 8,
konaných ve dnech 20. a 21. října 2006, a získaného
mandátu od občanů Městské části Praha 8, si je
vědoma své odpovědnosti za chod a rozvoj Městské
části Praha 8 a je připravena sloužit občanům
Městské části Praha 8.
Své programové priority pro volební období 2006
až 2010 Rada Městské části Praha 8 rozdělila do
těchto oblastí:
II. Oblast bezpečnosti a pořádku
Ochrana osob a majetku je naším prvořadým
úkolem. Budeme tvrdě bojovat proti všem druhům
kriminality bez ohledu na její společenskou
nebezpečnost. Naopak podpoříme prevenci a vzdě−
lávání v této oblasti pro všechny skupiny obyvatel.
Zasadíme se o zvýšení počtu strážníků Městské
policie Hl. města Prahy (MP HMP) v ulicích.
Podpoříme vznik nových policejních služeben MP
HMP, např. v Bohnicích. Budeme tvrdě postupovat
proti bezdomovcům. Vytlačíme uživatele alkoholu
a drog z veřejných prostranství.
Podpoříme vybudování kamerového systému
v obytných zónách, před školami a na parkovištích
(např. v ulicích Hlaváčova, Molákova, Zenklova,
Čumpelíkova, Lodžská, Mazurská, Zhořelecká,
Křivenická, na Karlínském náměstí a Lyčkově
náměstí, před Základní školou (ZŠ) Palmovka, ZŠ
Zenklova, ZŠ Burešova, ZŠ Hovorčovická, ZŠ
Ústavní − Hlivická, ZŠ Libčická).
V rámci projektu Internet zdarma umožníme
občanům bezplatný přístup ke kamerovému systé−
mu.
Zřídíme nízkoprahová zařízení (např. kluby při
kulturních domech Krakov a Ládví).
Podpoříme kulturní, vzdělávací a sportovní akti−
vity pro mládež.
Podpoříme výstavbu hasičské stanice na Severním
Městě.
III. Oblast bydlení
V Městské části Praha 8 mají a budou mít své
místo všechny formy vlastnictví.
Občanům, kteří se prokazatelně ocitnou v nouzi,
jsme připraveni pomoci. Naopak proti neplatičům
budeme razantně postupovat.
Vytvoříme seznam bytových domů určených
k prodeji. Prodeje budeme realizovat transparent−
ním způsobem.
Sociální bydlení − občanům v nouzi podáme
pomocnou ruku. Pro sociálně slabší občany
zajistíme využití finanční podpory ze státních
sociálních fondů.
Nájemné − v cenové politice budeme postupovat
obezřetně. Vybrané finanční prostředky investu−
jeme zpět do bytového fondu.
Proti neplatičům budeme tvrdě postupovat.
Budeme přísně kontrolovat, zda nedochází k neo−

právněným podnájmům či výměnám obecních bytů
− odhalené nájemce potrestáme.
Občanům, kteří se přechodně dostanou do tíživé
situace, vyjdeme vstříc (dohodou o splátkovém
kalendáři či odpuštěním poplatků z prodlení).
IV. Oblast dopravy
Podpoříme dokončení stavby trasy C metra
z Ládví do Letňan nejpozději v I. pololetí roku
2008. To umožní vymístit konečnou stanici trasy C
mimo území Prahy 8, do prostoru rozestavěného
autobusového a P + R terminálu v Letňanech.
Automobilová doprava − budeme razantně pro−
sazovat výstavbu severní části Pražského okruhu
v úseku Ruzyně−Suchdol−Březiněves, která zásadně
zlepší dopravní situaci v Praze 8. Podpoříme vý−
stavbu severozápadní části Městského (vnitřního)
automobilového okruhu mezi Strahovským tunelem
a Pelc − Tyrolkou. Podpoříme zahájení výstavby
severovýchodní části Městského okruhu v úseku
Pelc − Tyrolka − Balabenka a dalšího pokračování
směrem ke Štěrboholské radiále. Zasadíme se
o dokončení stavby nové Pobřežní ulice v Karlíně
a zahájení přestavby Libeňského mostu.
Budeme usilovat o zvýšení počtu parkovacích
míst na parkovištích systému P + R.
Podpoříme dokončení modernizace semaforů,
včetně rozšíření preference městské hromadné
dopravy (MHD), zásadní nárůst počtu centrálně
koordinovaných a řízených světelných křižovatek
s preferencí vozidel MHD.
Pěší a cyklisté − prosadíme další rozšíření pěších
zón v obytných čtvrtích a výstavbu nových parko−
vacích míst na sídlištích. Vybudujeme nové cyk−
lostezky a cyklotrasy, včetně tras na Libeňském
ostrově a podél Rokytky. Zajistíme obnovu chod−
níků a obytných ulic. Do ulic zajistíme nový měst−
ský mobiliář.
V. Oblast informatiky
Dokončíme modernizaci infrastruktury Úřadu
Městské části Praha 8, která je nezbytná pro
spuštění elektronických služeb. Zajistíme Internet
zdarma pro většinu obyvatel Městské části Praha 8.
Zajistíme kompatibilitu technických prostředků
s Magistrátem Hlavního města Prahy, aby občané
Městské části Praha 8 mohli využívat elektronické
služby, které připravuje Hlavní město Praha, a při
zavádění těchto služeb budeme spolupracovat
s hlavním městem i ostatními městskými částmi.
Budeme se aktivně podílet na vyhledávání fi−
nančních zdrojů ze strukturálních fondů Evropské
unie využitelných pro oblast e−Governmentu a zvy−
šování komfortu občana při komunikaci s úřadem.
VI. Oblast kultury
V oblasti kulturního života budeme i nadále klást
důraz na upevňování vztahu občanů k městské části
a obývané lokalitě. Prostřednictvím setkávání
občanů při kulturních aktivitách bychom rádi ma−

ximálně podpořili vlastní zapojení občanů do života
v městské části. Cílem není občany zahltit řadou
uměle připravených akcí. Chceme přinášet
osvědčené a veřejností oblíbené aktivity a dále
aktivity, které vzniknou ve spolupráci a z vyjádření
samotných občanů. Programy se budou i nadále
zaměřovat na všechny skupiny obyvatel. Důraz
budeme klást na: výchovu, vzdělávání, prevenci,
osvětu a zábavu.
Budeme podporovat další rozvoj kulturních domů
(KD) v Městské části Praha 8.
Podpoříme vznik dalšího mateřského centra (jako
je nově vzniklý bohnický Klub Osmík v KD
Krakov).
VII. Oblast školství
S ohledem na zvyšující se počet dětí rozšíříme
kapacitu v některých mateřských školách (kde je to
teoreticky možné), aby rodiče nebyli nuceni hledat
místo v jiné městské části.

Dále budeme pokračovat ve zlepšování technick−
ého stavu budov a vybavení škol, rekonstrukcích
školních hřišť, ve vytváření víceúčelových
sportovišť sloužících jak k hodinám tělesné výcho−
vy, tak především k trávení volného času mimo
školní hodiny výuky, modernizaci dětských hřišť při
mateřských školách.
Podpoříme:
− modernizaci vybavení učeben didaktickými
pomůckami v kontextu s aktuálními vývojovými
trendy ve školství zemí Evropské unie a zároveň
s využitím domácích zkušeností v této oblasti
a grantových projektů zaměřených na volnočasové
a mimoškolní aktivity mládeže,
− hodnotné náplně volného času dětí a mládeže
v rámci školních družin, školních klubů, Domu dětí
a mládeže a základních uměleckých škol a jiné.
Zasadíme se o:
− realizaci technických opatření stanovených
zákonem o ochraně veřejného zdraví a prováděcí
vyhláškou o hygienických požadavcích na stravo−
vací služby,
− modernizaci sídlištních panelových škol a realizaci
takových energetických opatření, která umožní
méně náročný energetický provoz při zachování či
zlepšení tepelné pohody ve školách,

− pokračování v programu modernizace veškerého
zázemí škol (rekonstrukce školních kuchyní a jíde−
len, vybavení počítači),
− posílení důrazu na rozpočtovou kapitolu školství
a zároveň důsledné využívání veškerých možností
státních a evropských dotací, které umožňují snížení
zátěže na rozpočet městské části při realizaci většího
množství rekonstrukcí, modernizací či investic jak
do budov, tak do vzdělání.
VIII. Oblast zdravotnictví
a sociálních služeb
Udržíme dosaženou kvalitu sociálně zdravotnické
péče, kterou poskytují dvě příspěvkové organizace
Městské části Praha 8 (Obvodní ústav sociálně−
zdravotnických služeb v Praze 8 a Gerontologické
centrum, Praha 8). Současně budeme usilovat
o jejich další rozvoj s ohledem na demografický
vývoj a potřeby obyvatelstva.
Na úseku prevence a vzdělávání v oblasti pro−
tidrogové politiky budeme i nadále podporovat pro−
gramy ve školních zařízeních.
V oblasti komunitního plánování se zaměříme na
dokončení „komunitního plánu obce“.
IX. Oblast životního prostředí
Kvalitní životní prostředí je jednou ze základních
podmínek pro příjemný život. Proto budeme
i nadále věnovat maximální úsilí péči o životní
prostředí. Dynamický rozvoj naší městské části
půjde i nadále ruku v ruce se šetrností k hodnotám
a místům, které jsme zdědili po svých předcích
a které si hodláme v budoucnu vytvořit.
Vysadíme minimálně 1000 nových stromů.
Zajistíme, aby parky i nadále plnily svůj původní
účel. Zamezíme výstavbě nových domů na sídlištích
na současných „zelených“ místech. Příkladem jsou
Bohnice, kde jsme důrazně proti další výstavbě
domů na nevhodných lokalitách.
Prosadíme převedení některých parků do správy
městské části (např. na nám. Dr. Václava Holého
a na Elznicově náměstí).
Zrekonstruujeme minimálně 50 dětských hřišť.
Rekonstrukce proběhne např. v těchto lokalitách: ul.
Mlazická, Třeboradická, Na Hranicích, Dolákova,
Krosenská, Libišská, Jelínkova, Šimůnkova, Frýd−
lantská, Třebenická, Taussigova, Hrubého, Kaň−
kovského, Bedřichovská, Mazovská, Dlážděnka,
U Rokytky, Větrušická.
Vybudujeme nové naučné stezky, jako je ta
v Thomayerových sadech.
Podpoříme rekonstrukci sportovišť (vyjdeme
z projektu obnovy hřiště v ulici U Meteoru).
Vybudujeme dětské dopravní hřiště.
Čisté ulice − zvýšíme frekvenci čištění nejza−
tíženějších komunikací, zvýšíme počet odpad−
kových košů i košů na psí exkrementy v ulicích
a parcích, budeme postupovat razantně proti neu−
kázněným majitelům psů, budeme tvrdě potírat
vznik tzv. „černých“ skládek.
−jn−
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Blokové čistění komunikací MČ Praha 8 v roce 2007
Tento výpis má pouze informativní charakter a vždy je třeba se řídit podle aktuálního dopravního značení!
Blok:
1
Termíny čistění:
3. 4., 26. 10.
Pobřežní (Ke Štvanici − U Nádr. lávky)
Sokolovská (Ke Štvanici − U Nádr. lávky)
Za Poříčskou Branou
Křižíkova (Ke Štvanici − Peckova)
Pernerova (Prvního Pluku − Peckova)
U Nádražní lávky
Vítkova
Jirsíkova
Prvního Pluku
Malého
Peckova
Karlínské nám. (západní část)
Blok:
2
Termíny čistění:
4. 4., 25. 10.
Pobřežní (U Nádr. lávky − Šaldova)
Sokolovská (U Nádr. lávky − Šaldova)
Křižíkova (Karl. nám. − Šaldova)
Pernerova (Peckova − Šaldova)
Karlínské nám. (východní část)
Kollárova
Thámova
Šaldova
Blok:
3
Termíny čistění:
5. 4., 23. 10.
Křižíkova (Šaldova − Hybešova)
Pernerova (Šaldova − U Invalidovny)
Kaizlovy sady
Lyčkovo nám.
Na Špitálsku
Korybutova
U Invalidovny
Hybešova
Na Střelnici
Sovova
Kubova
Petra Slezáka
Urxova
Březinova
Blok:
Termíny čistění:
Na Kopečku

4
6. 4., 22. 10.

U Sluncové
U Sluncové (parkoviště)
Molákova
Nekvasilova
K Olympiku
Za Invalidovnou
Blok:
Termíny čistění:
Na Žertvách
Novákových
U Balabenky
Heydukova
Palmovka
Vacínova
Turnovská
U Pošty
V Mezihoří
Blok:
Termíny čistění:
Stejskalova
Na Rokytce
Pivovarnická
Andrštova
Bednářská
U Libeňského pivovaru
Náměstí Dr. Holého
Kotlaska
Světova
Na Hrázi
Ludmilina
U Synagogy
Ronkova
park. Na Žertvách
Horovo nám.
Chocholouškova
Blok:
Termíny čistění:
Budínova
Chlumčanského
Na Korábě
Krejčího
Kašparovo náměstí
Nad Košinkou

Konšelská
Ve Vrchu
Braunerova
Podlipného
Kandertova
Lindnerova
5
13. 4., 30. 10.

6
25. 4., 9. 10.

7
11. 4., 19. 10.

Blok:
8
Termíny čistění:
12. 4., 18. 10.
Střížkovská
Na Vartě
Františka Kadlece
V Zahradách
Pod Čertovou Skálou
Na Dědince
Na Sypkém
Srbova
park. Fr. Kadlece − U Pekařky
Hejtmánkova
Pod Bání
Soví Vršek
U Pekařky
Na Šedivé
Kundratka
Karla Hlaváčka
Blok:
9
Termíny čistění:
17. 4., 17. 10.
Na Pěšinách
Na Okrouhlíku
Ke Stírce
Na Hlínách
Vršní (Pod Sídlištěm − Nad Šutkou)
V Brance
Pod Statky
Nad Koupalištěm
Ke Koupališti
Rolnická
U Nádrže
Pod Náměstím
Okrouhlická
Pod Hliništěm
U Třešňovky
Na Stírce
Pod Stírkou
Na Kopytářce

Projekt Prima vesnička startuje
Ke konci roku 2006 byl v Praze před−
staven projekt Prima vesnička, jehož
posláním je vybudování specializo−
vaných domů pro nemocné Alzheime−
rovou chorobou ve všech regionech
České republiky. Na bližší informace
o projektu jsme se zeptali Petry
Solfronkové, ředitelky společnosti GM
Projekt, a.s.
Co je hlavním cílem projektu?
Naším hlavním cílem je pro Nadační
fond Prima vesnička najít prostředky pro
vybudování prvního specializovaného
domu pro tyto pacienty. Ale nejen to. Pro
menší i velká města máme připravenou
rozsáhlou doprovodnou kampaň, která
poradí rodinám, kam se v případě prvních
příznaků obrátit a jak postupovat. Velmi

důležitým bodem v našem počínání je
i snaha o zlepšení podmínek pro pacien−
ty, nastavení spolupráce se stáními insti−
tucemi nebo s výrobci léků.
Kdo za projektem stojí a kdo jej pod−
poruje?
O celý projekt se stará naše společnost
jako marketingový partner Nadačního

fondu Prima vesnička. O odbornou
spolupráci jsme požádali předsedkyni
České Alzheimerovské společnosti Ivu
Holmerovou, místopředsedu Evropského
parlamentu Miroslava Ouzkého a výkon−
ného ředitele evropské společnosti
Alzheimer Europe Jeana George.
Jaký charakter by měly mít „Prima
domy“?
Po konzultaci s paní doktorkou
Holmerovou jsme dospěli k názoru, že to
musí být domy, které budou po odborné
stránce na nejvyšší úrovni, budou
zajišťovat dlouhodobou péči o pacienty
v těžké fázi demence. Bude zde i geron−
tologická praxe, která umožní konzultace
rodinným příslušníkům a navrhne další
postup. Prima domy budou zároveň

K Okrouhlíku
Malý Okrouhlík
Rozšířená
U Stírky
Blok:
10
Termíny čistění:
18. 4., 16. 10.
Nad Rokoskou
Na Úbočí
V Podvrší
Pomezní
Kubišova (S. K. Neumanna
− V Holešovičkách)
Valčíkova
Gabčíkova
Na Truhlářce
U Hercovky
Pátkova
Blok:
11
Termíny čistění:
19. 4., 12. 10.
Kubišova (U Vlachovky − S. K.

Neumanna)
Pod Vlachovkou
U Vlachovky
S. K. Neumanna
Nad Hercovkou
Na Dlážděnce
Květinářská
Přádova
Pod Dlážděnkou
Trojská (po ul. Nad Kazankou)
Blok:
Termíny čistění:
K Sadu
Na Šutce
Pod Kynclovkou
U Dětského domova
Uzavřená
Pod Přesypem
Na Přesypu
Písečná
Vzestupná

12
20. 4., 11. 10.

Alzheimerova choroba
Rok 2006 − v ČR: 150 tisíc pacientů s demencí, z toho 100 tisíc pacientů
s Alzheimerovou chorobou. Rok 2050 − v ČR: 400 tisíc pacientů s demencí, z toho
250 tisíc pacientů s Alzheimerovou chorobou. V roce 2050 bude v evropské po−
pulaci 35 % osob starších šedesáti let. Ročně umírá na 600 tisíc pacientů
s demencí.
Pacienti s Alzheimerovou chorobou nemají v České republice v současné době
příznivou situaci. Pro zdravotní péči nejsou perspektivní, pro sociální péči jsou
zase příliš nemocní. Kromě České Alzheimerovské společnosti a Nadačního fondu
Prima vesnička zde není jiná organizace, která by se této problematice věnovala
(na rozdíl od západních zemí). Alzheimerova choroba je dlouhodobým onemoc−
něním, které probíhá často déle než 10 let. V časných fázích onemocnění je třeba
zajistit taková léčení, která co nejdéle zpomalí průběh nemoci. Proto je třeba včas
si první příznaky uvědomit. Jde o zhoršenou paměť, orientaci, komunikaci, změny
chování a nálad nebo obtížné rozhodování a řešení problémů. Ve fázi pokročilé
demence je poté třeba zajistit odbornou péči jak v domácím prostředí, tak v den−
ních centrech.
I přes závažné onemocnění jako je Alzheimerova choroba by měl být život
pacientů příjemný, kvalitní a důstojný.
−hš−
Veškeré informace lze nalézt např. na www.alzheimer.cz

dodržovat 14 přísných pravidel, která
např. pacientům umožní pobyt v přírodě
či soustavnou a hlavně dostupnou péči,
pracovníci musí znát dobře život nemoc−
ného včetně jeho zvyklostí, velký důraz
bude kladen i na váženost a důstojnost
pacientů.
Z jakých finančních zdrojů bude pro−
jekt hrazen?
Na financování se bude podílet mnoho
složek, na projekt přispívají pražské
i mimopražské společnosti, pořádáme
netradiční golfové a tenisové turnaje pro
Prima vesničku, přispívají i drobní dárci,
snažíme se zapojit i Evropskou unii
a věříme i spoluobčanům. Naším mottem
je: Buďte s námi jiní a podpořte pacienty
s Alzheimerovou chorobou. Pokud
budou chtít, mohou zaslat dárcovskou
sms. Zprávy nepomůžou jenom Prima
vesničce, odesílatelé přispívají i na rozvoj
České Alzheimerovské společnosti.
Jaký je časový harmonogram?
Ročník 2007/2008 je věnován Praze,
v dalších letech bychom prima domy
zavedli i do dalších regionů. Je to běh na
dlouhou trať, poslední region je plánován
až na ročník 2012/2013. Ráda bych ale
dodala, že věříme, že se během těchto let

situace v ČR změní a že zde budou
příznivější podmínky nejen pro naše
pacienty, ale i pro další, kteří sociální péči
potřebují.
Jak konkrétně by se projekt měl týkat
Prahy 8?
Městská část Prahy 8 vyšla našemu pro−
jektu více než vstříc, je tady kvalitní
sociální péče, Gerontologické centrum
patří ke světově známým, myslím, že
tedy není lepší lokalita pro první Prima
dům.
Jak je možné projekt podpořit?
Čtenáři Osmičky mohou nyní poslat
např. dms, jejíž postup je popsán
v přiloženém letáčku. Rádi bychom je
o dalším postupu informovali opět
prostřednictvím tohoto měsíčníku a nyní
je poprosili, aby nám drželi palce. −hš−
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Před stárnutím populace nesmíme zavírat oči,
říká místostarostka Vladimíra Ludková
Dokončení ze strany 1
Kontrolu nad hospodařením obou
zařízení provádí odbor zdravotnictví.
A rozhodně to není úkol lehký. Z rozpoč−
tu obce odchází na jejich běžný provoz −
mzdy, materiál, zařízení, běžnou údržbu −
ročně v průměru přes 50 milionů korun.
To jsou peníze na provoz, ale určitě je
nutné investovat i do samotných budov
a jejich vybavení...
Stejně jako stárneme my, stárnou nám
i tato zařízení. Proto je třeba průběžně
plánovat opravy a pamatovat na ně při
tvorbě rozpočtu. Například v roce 2006
se v Gerontologickém centru vybudoval
nový sklad prádla, který v těchto dnech
začíná sloužit. V Domě s pečovatelskou
službou v Karlíně byly zrekonstruovány
nové prostory pro rozšíření služeb den−
ního stacionáře, o který je velký zájem.
Slouží pro denní pobyt zejména osob
s demencí a je psychickou podporou pro
pečující příbuzné.
Populace stárne, předpokládám, že obě
zařízení jsou plně vytížena.
Je to tak, přeneseně lze říci, že ani jedno
lůžko není volné.
Chystáte tedy další rozšiřování sociál−
ních služeb, například formou dalších
bytových kapacit?
S nadšením bych prohlásila, že každý
rok postavíme malé sociálně zdravot−
nické zařízení komunitního typu, které
navíc lépe vyhoví odlišným potřebám
lidí. Bohužel, ono to není jen otázka jeho
vybudování. Dokonce by se dalo říci, že
vybudovat takový domeček je tou „snad−
nější“ částí.
Například rozšíření Gerontologického
centra se povedlo velmi elegantní cestou,
zrekonstruováním budovy bývalé ma−
teřské školky. Daleko náročnější je ale
potom samotný provoz takového za−
řízení. Kolegům na některých jiných
místech republiky se už bohužel stalo, že
u nich bylo s velkou slávou otevřeno
krásné a nové zařízení, a pak muselo být
ve velké tichosti zase uzavřeno. Nikdo
totiž dopředu nepromyslel, jak náročný je
provoz sám.
Přesto demografické prognózy hovoří
jasně. Kam se budou obracet po−
válečné ročníky o pomoc?
Tuto otázku je třeba položit i dalším
zřizovatelům − státu, krajům, magistrátu.
Jejich možnosti jsou nesrovnatelné.
Samospráva může celkovou pomoc
doplňovat, ale rozhodně ne zřizovat velké
domovy důchodců. Praha 8 si musí
hýčkat svá dvě zařízení a s velkou
pečlivostí promýšlet možnosti případ−
ného rozšiřování. Znovu opakuji, není to
jen otázka postavení nějakého domu.
A jste v tomto ohledu v kontaktu s dal−
šími zřizovateli?
Ano, v současné době velmi pečlivě
sledujeme vývoj koncepce sociální poli−
tiky na magistrátní úrovni, která pro
městské části může přinést mnoho
nového.
Magistrát v poslední době představuje
své nové plány v oblasti bezdomovectví.

Spolupracuje na řešení této proble−
matiky i Praha 8?
Problematika bezdomovectví je další
z oblastí, ve které se má hodně změnit.
Především, a opravdu doufám, že to bude
dodrženo, jde o tvrdší postup vůči těm,
kdo nestojí o řádné zařazení do
společnosti. V tak velkém městě, jako je
Praha, je bezdomovectví velmi rozšířeno.
To je ostatně problém všech metropolí
a každodenně ho všichni pociťujeme na
ulicích. A přesto zde až dosud neexisto−
val jednotný postup, jak problém zvládat.
A co konkrétně se tedy chystá?
Během dubna se uskuteční terénní
mapování, které provedou asi dvě de−
sítky týmů složených z pracovníků
neziskových organizací, zdravotníků,
policistů a také sociálních kurátorů
z městských částí. Nejedná se o pouhé
sčítání bezdomovců, ale snahou bude
zjistit podrobnější identifikaci. Vzniknout
má reálná statistika, která má sloužit jako
základ komunikace mezi magistrátem
a neziskovkami, aby se například nezná−
sobovala pomoc u jedné osoby. Znovu
opakuji, doufám, že to celé povede k přís−
nějšímu postupu u těch, kteří odmítají
spolupracovat.
Také pevně věřím, že Praha nezůstane
osamocená se svou snahou. Svoboda
pohybu nám zrovna v této oblasti
prokazuje medvědí službu. Z celé repub−
liky se do hlavního města sjíždí řada osob
bez práce, střechy nad hlavou a bez snahy
udělat jakýkoli krok ke společnosti.
Spoléhají, že v Praze se o ně někdo lépe
postará. Když se pak jejich vize
neuskuteční, zůstávají tady a rozšiřují
řady bezdomovců. Zvyšuje se trestná čin−
nost, zaplňují se chodby sociálních
odborů, nestačí azylové kapacity.
Přes bezdomovectví se plynule dostá−
váme k další oblasti, kterou máte na
starosti − sociální.
Ze všech tří svěřených oblastí je mi
právě ta sociální nejbližší. A přitom mi
hned přinesla nejpernější chvíle. Od
ledna platí nový, zákon o sociálních
službách. Přechod na nový příspěvek na
péči, který dosud pod jiným názvem
vyplácela správa sociálního zabezpečení,
nebyl snadný. Předně je nutno říci, že na
bedra obce byla přenesena další povin−
nost, která ještě více zatížila stávající
agendu. Mohu říci, že jen díky perfektní
a dlouhodobé přípravě v oblasti infor−
mování klientů a v oblasti technického
zpracování dat jsme přechod zvládli.
A jak se nový příspěvek odrazil v počtu
klientů?
Nových žádostí přibývá stále. Stejně
tak i žádostí o opětovné posouzení situ−
ace ohledně možnosti postupu do vyššího
stupně. Agenda skutečně velmi narostla,
přesto chci zdůraznit, že za případné
zdržení rozhodně nemohou pracovníci
sociálního odboru. Ti ihned po návštěvě
klienta postupují žádosti posudkovým
lékařům (z úřadu práce). A délku projed−
návání na posudkové komisi nemůže
sociální odbor naprosto ovlivnit. Lidé se
však nemusí bát, neboť při kladném

vyřízení žádosti se příspěvek vyplácí
zpětně k datu podané žádosti.
Co vlastně obnáší sociální oblast v Pra−
ze 8? Máte statistiky, kolik potřebných
na osmičce žije, kolik peněz dostávají,
kolik lidí třeba kurátoři pravidelně
navštěvují?
Těch čísel mohu uvést celou řadu. První
je víc než 60 milionů korun, což je suma
loni určená na výplatu dávek sociálního
zabezpečení. Číslo 257 označuje počet
evidovaných spisů v péči o nesvéprávné,
tedy o ty osoby, u nichž soud vynesl roz−
sudek o omezení či zbavení způsobilosti
k právním úkonům a stanovil opatrov−
nictví. Další číslo 6093, které znamená
počet případů evidovaných na oddělení
práce s rodinou a dětmi, z toho jen v roce
2006 bylo evidováno přes 250 nových
případů. Ve 1248 případech byl sociální
pracovník přítomen u soudu, aby za−

stupoval dítě a chránil jeho práva. Bylo
provedeno 2157 návštěv v rodinách
(dodávám, že velmi často ne v pracovní
době, ale ve večerních hodinách a o ví−
kendech). V sedmnácti případech sociál−
ně právní ochrany dětí byl podán podnět
k zahájení trestního stíhání. Už devět let
se sledují výchovné problémy u dětí
a mladistvých, v roce 2006 se vedl dohled
na 103 případy. A tak dále. Tato vysoká
čísla jednoznačně vypovídají, jak ná−
ročná práce na sociálním odboru je.
Poslední oblastí, kterou máte na sta−
rosti, je kultura. Donedávna jste byla
vedoucí oddělení kultury, předpo−
kládám tedy, že kultura je vám nadále
blízká. Co chystáte nového?
Samozřejmě budeme navazovat na
osvědčené akce. Jsem ráda, že se už
podařilo z některých z nich vytvořit tradi−
ci. Mnozí obyvatelé se mě průběžně ptají,
kdy se budou konat některé konkrétní
akce, na kterých byli v loňském roce
a které se jim líbily. Není důvod, aby−
chom v nich nepokračovali.
Můžete jmenovat ty nejhlavnější, které
chystáte?
Velmi často například dostávám
dotazy, kdy bude Osmičkový voříšek.
Mohu prozradit, že ho chystáme na
květen, i letos bude na osvědčeném
místě, tedy na psí louce v Libni. A ani
letos nebude chybět soutěž o NEJ voříš−
ka. Jinak z těch nejbližších akcí bych ráda
pozvala na oslavy Dne Země, které
proběhnou 19. dubna. Ekologicky za−
barvená akce se bude konat v KD
Krakov. Bude mít dva bloky, dopolední
pro školní zařízení a odpolední pro veřej−
nost. Velký prostor bude věnován osvě−
tovým stánkům, tematickému soutěžení,
řemeslným aktivitám (výroba svíček,
tkaní) to vše ve spolupráci s odbornými
lektory z občanských sdružení. Zvolili
jsme i symbolické vstupné, a to několik
víček z PET lahví.
Chceme ukázat, že kromě tradičního
třídění na plast, sklo a papír je možné
speciálně využívat a třídit i víčka od PET
lahví. Přímo z víček se dají vyrábět
mnohé užitečné věci. Rozhodli jsme se
na zkoušku zakoupit dvě speciální nádo−
by právě na tato víčka, jedna z nich bude
umístěna v KD Krakov, druhá pravdě−
podobně v některé z budov radnice.

Letos si připomeneme také kulaté
výročí atentátu na říšského protektora
R. Heydricha, ke kterému došlo právě
na území Prahy 8, připravujete u této
příležitosti nějaké vzpomínkové akce?
Akademie věd ČR se snaží vybudovat
pomníček v místech, kde se tato mimo−
řádně důležitá historická událost stala.
Příslušné místo pro umístění pomníčku
ale není úplně vhodné, leží přímo u sil−
nice. Navíc zatím chybí potřebné finance,
takže si myslím, že k letošnímu výročí
památník nevznikne.
Výročí atentátu si ale rozhodně chceme
připomenout, ve spolupráci s Vojenským
historickým ústavem uspořádáme v květ−
nu na Libeňském zámku výstavu do−
bových fotografií.
V Kulturním domě Krakov nedávno
vznikl Dětský koutek Osmík, jeho provo−
zovatel, ale činnost ukončil a proto se ho

v minulých dnech ujala přímo radnice.
Proč?
V rámci loňské rekonstrukce suterénu
jsme z jedné místnosti udělali „dětský
klub“, který měl sloužit jako prostor pro
setkávání rodičů s malými dětmi. Dětský
klub Osmík byl dán do pronájmu, ale
nájemce bohužel jeho provoz náhle
ukončil. Nechtěli jsme riskovat, že by se
stejná situace opakovala u dalšího nájem−
ce, a proto jsme se rozhodli, že zkusíme
dětský klub provozovat sami, vlastními
silami. Od března tak do dětského koutku
nastoupil náš zaměstnanec, se kterým
budeme v přímém kontaktu a zajistíme
tak, že koutek bude opravdu fungovat

podle našich představ. Chceme, aby to
nebyla jen jakási pasivní „hlídárna“, ale
aby tam byl i zajímavý program.
Rozhodně chci ujistit, že již nenastane
situace, kdy budou zamčené dveře a na
nich žádná zmínka o tom, proč je
zavřeno. Chci pozvat všechny rodiče,
kteří ještě hledají to svoje centrum, kam
by mohli občas zajít. Nabízíme příjemný
prostor, kulturní program a „hodnou
tetu“.
Co konkrétně koutek nabídne?
Dětský koutek půjde cestou kulturní
nabídky pro rodiče a děti. Den bude začí−
nat pohybovými aktivitami a pak dle pro−
gramu pokračuje buď dramaťáček, zpí−
vanky, výtvarná činnost. Organizované
aktivity si povede zkušená „teta“ se
zdravotnickým vzděláním a zkušeností
učitelky z mateřské školky. Samozřejmě
mluvíme o těch nejmenších. Proto
nehledejte hodinové kroužky. Spíš malé
bločky s důrazem na muzikoterapii, dra−
materapii, arteterapii. Důležitá je zde
práce na rozvoji dítěte, jeho zapojování
do nového kolektivu.
Jste nejmladší členkou rady, navíc
jedinou ženou mezi šesticí mužů. Jak
se cítíte?
Jako člověk, jehož práce je oceňovaná
a respektovaná. To není však jen
zbytkem mužského osazenstva v radě, to
je výsledek celkově velmi příjemné
atmosféry, která na radnici panuje.
Stejně jako Vašich kolegů, i Vás se
musíme zeptat na nejoblíbenější místo
v Praze 8...
Draháň, ve kteroukoli roční dobu. Se
svým psem tam znám každý kámen. −tp−

BŘEZEN 2007

STRANA 6

Volejbalová škola Praha naplňuje volný čas dětem a mládeži už 16 let
Důsledně výchovným a odborně
vedeným projektem primární pre−
vence dětské kriminality a protidro−
gové prevence prošlo za dobu jeho
existence v Praze přes 11 000 dětí, na
nákladech na jeho činnost ve výši 70
milionů Kč se dosud nijak nepodílel
stát. To svědčí o mimořádné života−
schopnosti projektu, který patronuje
Národní protidrogová centrála
Policie ČR.
Volejbalová škola využívá ve své
práci s dětmi a mládeží pohyb a sport
jako jednu z nejefektivnějších forem
výchovy. Je otevřená každému zájemci
od 6 let. Až do 14 let svého věku nepři−

jdou její žáci do kontaktu s ranou spe−
cializací, která může nejvíce poškodit
jejich zdraví. V tréninku převládá vše−
stranný pohybový rozvoj a důsledná
výchova kvalifikovaných pedagogů.
Z uvedeného vyplývá, že škola není

zaměřena na výkonnostní, ani vrcho−
lový sport mládeže, jak je velice často
mylně na veřejnosti chápáno a prezen−
továno. Škola dlouhodobě vyhledává
a integruje děti, které nejsou zapojeny
do žádné zájmové činnosti, a těm
vytváří velký časový prostor k pohy−
bové seberealizaci. Předchází tak jejich

Jakub Tesárek má
opět medaili z Mej
Náš nejlepší juniorský reprezentant
ČR v karate Jakub Tesárek se opět
postavil na stupně vítězů. Letos obhájil
počátkem února v tureckém Izmiru
svou bronzovou medaili v disciplíně
Kata z loňského roku ze Srbska.
Je to jeho již pátá „velká“ medaile
z vrcholných karatistických soutěží. Sna−
ží se tímto mimo jiné i zviditelňovat MČ
Praha 8, kde trénuje. Jeho přístup k trá−

vení volného času a příkladná reprezen−
tace ČR jsou i vzorem pro ostatní mladé
karatisty nejen z Prahy 8. Gratulujeme
a přejeme mnoho dalších skvělých úspě−
chů ve sportu i v osobním životě.
−tev−

možnému a velice častému zapojení
v oblasti kriminality mládeže. Původně
netalentované děti mohou díky svému
zájmu a kvalifikovaným odborníkům
zvládnout zvolený sport na vysoké
úrovni. Tu pak mohou uplatnit
v dospělosti.
Volejbalová škola vytváří svým
žákům na české poměry zcela ojedinělé
podmínky, srovnatelné s podmínkami
jejich vrstevníků ve vyspělých zemích
EU. Kvalifikovaní pedagogové, nej−
modernější tréninkové prostředky včet−
ně vlastní moderní posilovny, kaž−
doroční pobyty u moře, zahraniční
zájezdy sportovního i poznávacího
zaměření, dotace na každou akci školy
či na výbavu žáků, jsou samozřejmostí.
Za českou raritu lze považovat výši
školného, které činí 20 Kč vč. DPH za
vyučovací hodinu, zatímco náklady na
její zabezpečení dlouhodobě přesahují
částku šestkrát vyšší.
Zřizovatel školy v současné době
jedná se všemi nově zvolenými starosty
městských částí v Praze o podpoře při
vyhledávání nikde nezapojených dětí na
základních školách městských částí
a jejich možné integraci do projektu.
Škola může každý rok zapojit až 300
nových žáků bez ohledu na jejich věk
a pohybovou zdatnost.
Tréninkové centrum Volejbalové
školy se nachází na ZŠ K Milíčovu na

Jižním Městě, 5 minut od metra Háje.
Rodiče doprovázející malé děti z cen−

Vstoupili jsme do druhé části sezony
Hokejbalové dění po zimní přestávce opět nabírá na obrátkách.
A opět Vám chceme přinést informace z dění v našem klubu SK
SPECTRUM Praga a jeho nejbližší budoucnosti.
Muži v polovině února vstoupili do druhé části sezony. Podzim byl
mimořádně úspěšný a třetí místo mezi elitními týmy středočeského regionu
je nejlepší dosavadní výsledek v historii klubu. Na jaře zbývá dohrát devět
utkání ze základní části, a tak do nich jdeme s myšlenkami na co nejlepší
umístění a výhodu domácího prostředí pro play−off. Počátkem dubna star−
tují právě vyřazovací boje a naše mužstvo se bude snažit poprvé překročit
práh čtvrtfinále. Nicméně síla týmu a prognózy odborníků naznačují, že
vítězství v soutěži nemusí být nereálné!
Celek starších žáků v letošní sezoně jasně dominuje středočeskému regionu. V této kategorii dosud nepoznali
hořkost porážky a i přes dvě remízová škobrtnutí se stali podzimním králem. Žáci tak mají našlápnuto do semi−
finálové skupiny Mistrovství ČR, kde se utkají se stejně silnými soupeři ze vzdálenejších míst. Ti již náležitě
prověří kvality našeho celku a nezbývá než doufat, že se s tím naši nejmenší
poperou a postoupí mezi nejlepší republikovou osmičku.
Naším posledním celkem v hokejbalových soutěžích je mladší dorost, startu−
jící pod hlavičkou Ďáblů Praha. Tomu se bohužel na podzim příliš nedařilo
a po několika těsných porážkách byl odsouzen pouze k boji o udržení v extra−
lize mladšího dorostu. Poslední zápas podzimní části v Plzni byl pro tým exis−
tenční. Svěřenci Petra Tomáše v něm ukázali pevnou vůli a přivezli tři body,
jenž budou velmi důležité pro setrvání v soutěži.
I přes tento skupinový neúspěch se pěti hráčům podařilo proniknout do
hledáčku reprezentačních trenérů a obdrželi pozvánku na soustředění reprezen−
tační šestnáctky. Nakonec se do národního dresu budou smět obléknout
„pouze“ brankář Martin Tomáš a útočník Jakub Franke! Tímto našim hráčům gratulujeme. Na jaře rovněž probíhá
nábor hráčů do našich mládežnických oddílů. Všichni zájemci se mohou již teď hlásit trenéru mládeže Petru Tomášovi
na tel.: 603 439 293 nebo na e−mail: petr.tomas@oms.cz. Další informace o našem klubu najdete na webových
stránkách www.skspectrum.cz.
−rn−, foto: Radek Lampíř

trální části města či z okolí Prahy
mohou strávit tréninkový čas dítěte bez−
platně v posilovně školy. Tréninky dětí
od 6 do 12 let jsou 2x týdně od 15.00 do
16.30 hod., starší děti trénují 3x týdně
od 16.30 do 18.00 hod., nejstarší žáci
trénují 3x týdně od 18.00 do 19.30 hod.
Škola má i rekreační volejbal dospělých
vždy v pondělí a středu od 18.00 do
20.00 hodin.
Zájemci o členství se mohou hlásit na
tel.: 774 20 20 19, 272 93 77 56, e−mail:
fajo@volny.cz a získat další informace
na www.volejbalovaskolapraha.cz. −jf−

DIVADLO ZA PLOTEM
PL Bohnice, Ústavní 249, Praha 8 − Bohnice
Tel./fax.: 284 01 65 15, pokladna: 284 01 65 48,
E−mail: pavel@ifolk.cz, http://dzp.ifolk.cz
BŘEZEN 2007
29. 3. ČT 18.00 hodin
30. 3. PÁ 18.00 hodin
31. 3. SO 18.00 hodin
KONKURS ZAHRADY 2007
Ve třech dnech se představí cca 40 kapel,
usilujících o postup nejen na největší
folkový festival Zahrada 2007.
Vstup volný!
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2007
17. 4. ÚT 19.00 hodin − modrý salonek
PĚTNÍK
Koncert vokálního kvinteta, v jehož
repertoáru najdete úpravy trampských,
folkových i jazzových písní,
ale třeba i hit skupiny Beatles.

Turistické oddíly Sokola Praha − Libeň
hledají nové členy :

JILM
1982 − 2007
přijímá kluky od 10 do 15 let
Nabízíme kamarádské prostředí, spoustu her, program spíše v zálesác−
kém duchu. Scházíme se každou středu ve vlastní klubovně na oddílové
schůzce (16.30 −19.00). Každý třetí víkend vyrážíme na výpravy do přírody
− většinou pěšky, ale jezdíme i na kolech a na vodu. V létě se těšíme na
tábor − podsadové stany, indiánská tee−pee, krytá kuchyň, kde si sami
vaříme, hry v lese i na louce, koupání v blízkém rybníce, celotáborová hra,
lovení bobříků, výpravy do okolí. Třítýdenní (13. 7. − 5. 8. 2007), 2 900
Kč, malý − bývá 15−18 kluků a 5 vedoucích (vše odchovanci oddílu). Letos
potřetí Žďárské Vrchy (u Hlinska).
Informace: Jiří Novák, 602 284 198,
www.jilm.wz.cz , www.sokol−liben.cz,
novak@pragoimex.cz

KÁŇATA (zal. 1990)
přijímají kluky i holky 6−10 let
Schůzky v klubovně − čtvrtek 15.30 −16.45. Výpravy 1x za měsíc, Tábor
14 dní, 20 dětí, Žďárské vrchy, 30. 6. − 14. 7., cca 2 000 Kč.
Informace: Alena Duchačová, 608 731 421, duchacovaa@seznam.cz,
www.kanata.wz.cz

Poděkování
Velký dík!
Ráda bych poděkovala všem pracovníkům
ÚMČ Praha 8, zejména pak na úseku sociálních
služeb, za příkladné chování a celkově příjemné
jednání s občany Prahy 8. Měla jsem několikrát
potřebu jednat na vašem úřadě, ať již to bylo ve
vztahu k úmrtí mého manžela (pohřební matrika)
nebo mojí 91 leté matky (sociální příspěvek),
vždy jsem se setkala s velkou ochotou. Myslím, že
pan starosta Josef Nosek má ve svém týmu
správné lidi. Též děkuji Gerontologickému cen−
tru, pí. Holmerové, za péči, kterou věnuje její
zdravotní personál těžce nemocným pacientům.
Eva Morávková
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Představujeme sportovní kluby Prahy 8 − Basket Slovanka
Klub Basket Slovanka byl založen
v září 1989 jako sportovní sdružení se
specializací na dívčí basketbal. Hlav−
ním cílem klubu je dlouhodobá práce
s mládeží, zaměřená na výchovu vše−
stranně vybavených hráček co nejvyšší
výkonnostní úrovně. Díky zvolené
dlouhodobé koncepci a úzké spoluprá−
ci trenérských týmů se nám podařilo
rozšířit členskou základnu a vytvořit
ucelenou strukturu týmů všech vě−
kových kategorií. Celkem má Slo−
vanka 260 hráček, rozdělených do
„přípravky“, 9 týmů „mini“, 6 týmů
žáček, 3 dorosteneckých týmů a 3 tý−
mů žen.
Vzhledem k ucelené struktuře kategorií
je možné, aby talentované hráčky na−
stupovaly za starší týmy a tím získávaly
další zkušenosti, cenné pro jejich výkon−

Ženy

Ženská basketbalová liga a Přebor Prahy žen A + B

Dorostenky starší Extraliga
Dorostenky mladší Extraliga a Dorostenecká liga
Žačky starší

Žákovská liga a Přebor Prahy A a B

Žačky mladší

Žákovská liga a Přebor Prahy A a B

Starší minižačky

Přebor Prahy A a B

Mladší minižačky

Přebor Prahy A a B

Nejml. minižačky

Přebor Prahy A a B

nostní růst. Snahou trenérů je „naočkovat
dětem basketbal pod kůži tak, aby bez něj
nemohly být“.
Nejlepším důkazem, že zvolená strate−

gie je správná, je celá řada úspěchů
a ocenění (v roce 1998 získal klub status
Sportovního centra mládeže). Hráčky
Basketu Slovanka se staly sedmkrát mis−
trem ČR a získaly mnoho dalších
medailí. V klubu působí osm juniorských
reprezentantek. A především v roce 2002
vybojoval tým Slovanky, složený pře−
vážně z vlastních odchovankyň, postup
do 1. ligy žen.
Cíle a budoucnost klubu
Naše ambice však vedou ještě výš. A to
jak na straně práce s mládeží a talenty, tak
výsledků a umístění našich týmů
v soutěžích České basketbalové federace.
Nezbytným krokem je zajištění adekvát−
ního zázemí a vytvoření odpovídajících
profesionálních podmínek pro celkový
bezproblémový chod klubu na nejvyšší
úrovni.
Basket Slovanka patří v dlouhodobém
horizontu k nejlepším dívčím klubům

v Praze a dostatečně reprezentuje Prahu 8
nejen v pražských soutěžích, ale i sou−
těžích federace a v zahraničí.
Letošní sezóna patří opět k těm
úspěšným − všechny kategorie minižaček
v Praze vedeme a jsme i favority v žá−
kovských ligách v rámci celé České re−
publiky. Extraligové dorostenky a ju−

niorky patří ke špičce a ženy patří ke sluš−
nému středu v Ženské basketbalové lize.
Nábor
Pro udržení kvality úrovně výkonnosti
a rozvoje klubu otevíráme další přípravku
minibasketbalu − dívky ročníku 1997,
1998 a 1999.
V ZŠ Na Slovance, Bedřichovská ul.,
Ďáblice − nábor se uskuteční 21. 3. 2007
v 15.00 hodin ve velké tělocvičně.
Sportovní obuv, tričko a trenky s sebou.
Doplnění družstva minižaček
Pro naše družstvo minižaček ročníků
1995 a 1996 hledáme vysoké dívky nad
165 cm.
Další informace na telefonu 604 239
296, pan Jiří Toušek.
−tr−

Cestovatelský festival v Praze
24. − 25. března 2007, KD Ládví, Praha 8 / www.setkanicestovatelu.cz
Cestovatelský festival v kulturním
domě Ládví je v současné době
největším setkáním cestovatelů v Čes−
ké republice. Během víkendového
maratónu, který probíhá paralelně ve
třech sálech najednou, se představí
více než 40 aktivních cestovatelů se
svými diashow. Mnohé z nich známe
ze stránek cestopisných magazínů,
ale právě festival jim dává možnost
osobně se prezentovat nejširší veřej−
nosti. Projekce diapozitivů či foto−

grafií jsou často doprovázeny zají−
mavými hudebními nahrávkami a na
závěr pořadů probíhají vyčerpávající
diskuse s diváky. Návštěvnost v listo−
padu 2006 překonala hranici 1 500
návštěvníků.
Své cestovatelské aktivity letos opět
představí známí fotografové, publicisté

a další odborníci. Hlavním tématem
bude panelová diskuse o cestovatelské
dvojici Hanzelka+Zikmund, kteří letos
slaví 60. výročí od startu své první
expedice. Známé osobnosti z rozhlasu

a České televize budou odpovídat na
dotazy diváků, jaké bylo jejich první
setkání s dvojicí H+Z.
Dalšími cestovatelskými osobnostmi
festivalu ve velkém sále budou napří−

klad Lukáš Synek (projel Hedvábnou
stezku po její původní trase), Blanka
Svobodová (15 měsíců v Austrálii),
Václav Šilha (profesionální fotograf
Afriky), Jan Sucharda (specialista na
Island), Pavel Hošek (specialista na
Madagaskar), přírodovědec Vladimír
Lemberk (znalec Indonésie) či Petr
Horký s Miroslavem Náplavou (knižní
novinka Cuba libre). Mezi přednášející−
mi nebudou chybět ani odborníci na
cestovní medicínu či světová nábožen−

ství. Přesný program naleznete na
www.setkanicestovatelu.cz. Nedílnou
součástí festivalu je také předsálí, kde
po celý víkend probíhá miniveletrh
s cestovatelskou tématikou. Prezentují
se zde zástupci cestovních agentur, ces−
tovatelských klubů, prodejci knižních
průvodců a map, prodejci kvalitního
sportovního oblečení a vybavení, vyda−
vatelé časopisů, zástupci autobusové
a letecké dopravy a další se zajímavými
tipy pro cestovatele.
−kw−
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JUBILEA
Vzhledem k zákonu o ochraně
osobních údajů, který nám neu−
možňuje získávat údaje o jubilantech
z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás
na významná výročí svých blízkých
upozorňovali sami. Děkujeme.
Významné jubileum oslavili
ÚNOR 2007
Řeháková Soňa
Skála Petr
Pitrová Jaroslava
Belas Eduard
Strašíková Evdokie
Juklová Helena
Vlasta a Jaroslav Skálovi
oslavili 50 let společného života.
Významné jubileum slaví
BŘEZEN 2007
Malík František
Procházková Růžena
Holý Ludvík
Stejskal Bedřich
Marta a Tomáš Kirpalovi
slaví 55 let společného života.
Milena a Václav Valečkovi
slaví 50 let společného života.
Nově narozené děti
ZÁŘÍ 2006

BŘEZEN 2007

Mateřská škola v Praze 8 Bohnicích se uchází
o členství v evropském programu GreenLight
Mateřská škola v Poznaňské ulici v Praze 8 Bohnicích se uchází o členství v evropském programu
GreenLight, http://www.eu−greenlight.org, který sdružuje organizace a instituce, jež ve svých prostorách
mají energeticky úsporné, pro uživatele však velmi příjemné osvětlení.
V dnešním moderním světě většina z nás tráví převážnou část dne v interiérech budov. Vzhledem k tomu, že se zde vykonává řada činností
namáhavých pro zrak, jsou nároky na umělé osvětlení velmi vysoké. To platí zvlášť pro školní a výchovná zařízení, kde děti potřebují věnovat soustředěnou pozornost
čtení, hraní, kreslení, modelování a podobně. Bohužel není přitom výjimkou, že právě tyto budovy nemají systém osvětlení, který by dětem dokázal zajistit dostatečné
množství světla vhodného pro jejich celodenní aktivity. To však není případ Mateřské školy v Praze − 8 v Poznaňské ulici, která již v roce 2004 prošla kompletní
rekonstrukcí osvětlení. Výsledkem této rekonstrukce je přibližně stejná modelová spotřeba elektrické energie, ovšem až šestinásobně vyšší hladina osvětlení, splňu−
jící nejpřísnější normy pro pobyt a bezpečnost malých dětí. Navíc díky lepší regulaci osvětlení je možné dosáhnout i nižších plateb za elektrickou energii.
Rekonstrukce proběhla v roce 2004 za finanční asistence Pražské energetiky, a.s., v realizaci firmy Begheli Elplast, s využitím světelných zdrojů Osram a odborné
asistence SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s. A právě tato rekonstrukce umožnila podání přihlášky i do celoevropského programu
GreenLight, který iniciovala a organizuje Evropská komise. Tento program sdružuje instituce, od velkých nadnárodních firem po místní organizace, které mají
ve svých prostorách energeticky úsporné, avšak kvalitní osvětlení. Děti z mateřské školy v Poznaňské ulici se tak dostávají do vybrané společnosti!
−tr−

Rada Městské části Praha 8
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy, Praha 8, Libčická 10
Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
• odborná kvalifikace včetně příslušné praxe
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost českého jazyka
• znalost školských předpisů a školské problematiky
K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedago−
gických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzený posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný životopis
• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Základní školy, Praha 8, Libčická 10 (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu)
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 2 měsíců)
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi
úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: KD Krakov, Úřad MČ Praha 8, Odbor škol−
ství, Těšínská 4, 181 00 Praha 8 nebo doručené osobně nejpozději do uzávěrky v pondělí 19. 3.
2007 v 18.00 hodin. Obálku označte slovy: „Konkurz ZŠ Libčická“.
Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 č. 47/6.RMČ/2007 ze dne 7. 2. 2007.

Tepavčevič Daniel
Ráchel Sysalová
ŘÍJEN 2006
Beránková Karolína
Vašíček Marek
LISTOPAD 2006
Bartošová Linda
Cacák Jakub
Hladišová Viktorie
Jakubův Nicol
Vránová Nela
Mitkov Petr
PROSINEC 2006

Plicka Bořivoj
Blaha Matěj
Hubička Matěj
Zenklová Ema
Redlich Vít
LEDEN 2007
Carvan Matyáš
Faltus Tomáš
Havlíčková Ivana
Korejčíková Lucie
Palivec Lukáš
Slepičková Kristýna
Surová Lucie
Širůčková Tereza Anna
Weberová Adriana Nathalie
Žáčková Nela
ÚNOR 2007
Morávek Krištof
Fafková Michaela
Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění
v této rubrice nás prosím kontaktujte na
tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.

Zápis prvňáčků na ZŠ Burešova
Já jsem malý Večerníček,
pohádek znám na tisíce.
Čepičku z papíru od novin mám,
pohádku schovanou v kornoutku dám.
Tak právě tato rýmovačka se společně s přivítací
řečí malé hlasatelky ozývala ve vstupní chodbě naší
školy po tři lednová odpoledne. To děti pátých
ročníků vítaly své budoucí spolužáky a jejich
rodiče na zápisu do 1. tříd.
Přejeme si, aby se dětem u zápisu líbilo a do školy se těšily. Proto jsme před
časem začali s netradičním zápisem, který u nás získal již šestiletou tradici. Žáci
pátých ročníků si společně s vyučujícími připraví kraťoučká vystoupení z pohádek
a v přestrojení za pohádkové postavy sami předškolákům zadávají úkoly.
Tentokrát jsme společně zvolili večerníčkové postavičky.
A tak se budoucí školáci vydali i s rodiči a paní učitelkou na pohádkovou cestu.
Od Krtečka dostali lízátko, Čmelda a Brunďa chtěli vyjmenovat rozdíly mezi
sebou, Křemílek s Vochomůrkou zadávali ke správnému pojmenování různé
barvy, Bob a Bobek požadovali vyjmenování věcí schovaných v klobouku.
Rákosníček nechal každého přepočítat hvězdičky ve svém rybníčku, u Krakonoše
se všichni pokusili zopakovat rytmus jeho kouzelné hole, Manka s Rumcajsem
měli připravené žaludy na trefování do šišek na stromě. U Makové panenky se
navlékaly korálky a Mach a Šebestová zase nechali poznávat některé předměty se
zavázanýma očima. Po Škubánkovi a Kátě se každý pokusil přeskákat skákacího
panáka a u víly Amálky už se téměř všichni rozezpí−
vali úplně beze strachu. V každé pohádce navíc
dostali nějakou drobnost do kornoutku, takže se o to
více těšili na další. Na závěr král s královnou naše−
ho skoro školáka korunovali na školáka − čekatele.
Příjemnou vizitkou pro nás bylo, když od nás děti
nespěchaly a odnášely si kromě kornoutků plných
dárečků také široké úsměvy. Poděkování vedení
školy patří všem zúčastněným − učitelkám a žákům
5. ročníků za perfektní přípravu zápisu a také
rodičům, kteří se pro naši školu rozhodli. Fotografie
si můžete prohlédnout ve fotogalerii na www.zsbu−
resova.cz.
−ik−

Den otevřených dveří v ZŠ Hovorčovická
Dne 22. ledna se konal na naší základní škole v Hovorčovické ulici „Den otevřených dveří“. Zájem
o tento den byl veliký nejen ze strany rodičů prvňáčků, kteří již mají úspěšně svůj první půlrok za sebou, ale
i ze strany rodičů budoucích prvňáčků. A kdo hlavně se nejvíce těšil, byly naše děti, které nám ukázaly, jak se učí.
Musíme říci, že jsme všichni byli nadšeni, jak naše paní učitelka Milada Obdržálková pracuje s dětmi. Namísto,
aby děti seděly v lavicích a bez hnutí poslouchaly výklad učitele, používá výuku formou her a kolektivních prací,
které děti mají tak rády. Na první pohled je vidět, že pro děti se stává učení zábavou.
Myslím si, že je to ideální stav k odbourání stresu při učení, což pomůže především dětem v nižších ročnících. Jsme
rádi, že při výběru školy pro naše děti jsme vybrali právě ZŠ Hovorčovickou, která nám naprosto vyhovuje. Závěrem
bychom chtěli poděkovat vedení školy, že nám rodičům umožnilo prožít tento den ve škole, kte−rou jsme opouštěli
s maximální spokojeností a nadšením.
rodiče žáků 1.B
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 8

Dům dětí a mládeže,
Kobylisy a Bohnice

Přemyšlenská a Krynická • tel.: 284 68 02 30, 233 55 37 90
e−mail: info@ddmpraha8.cz • www.ddmpraha8.cz
BŘEZEN A DUBEN 2007
pondělí 12. 3. 2007 od 14.00 hod.
Šikulky a dovedové − Savujeme podruhé
Výtvarná dílna pro ŠD a předškolní děti s rodiči, cena 30 Kč (tmavé tričko
s sebou), lokalita: Přemyšlenská.

Vás zve na vystoupení tanečních kroužků
pod záštitou zástupce starosty MČ Praha 8
Martina Roubíčka

TANEČNÍ PŘEDJAŘÍ

neděle 18. 3. 2007 od 15.00 do 18.00 hod.
Nedělní taneční seminář − africké tance
Určeno pro: dospělí, vstupné 120 Kč, lokalita: Krynická.
sobota 17. 3. 2007 od 14.00 do 18.00 hod.
Sobota v pohybu
Program: cvičení, tanec, malá soutěž, určeno pro: děti od 7 − 16 let, lokalita:
Krynická, vstupné: zdarma.
sobota 17. 3. − nutné se předem přihlásit,
Posázavským okolím
Procházka sázavským krajem − vlakem a pěšky za poznáním další části ČR,
cena 130 Kč.
neděle 18. března 2007 od 14.00 hod.
Keramické hrátky pro mládež a dospělé
pro mládež od 15 let a dospělé − rezervace nutná, cena 150 Kč,
v Přemyšlenské ulici.
sobota 31. 3. 2007 od 15.00 hod.
Experimentální výtvarno
Tvůrčí a objevná výtvarná dílna pro starší
děti a dospělé, pro děti od 12 let a dospělé,
cena 50 Kč − rezervace nutná, v Pře−
myšlenské ulici.
sobota 31. 3. 2007, od 9.00 hod.
Volejbalový turnaj
Atraktivní volejbalová utkání děvčat, v ZŠ
Libčická.

v úterý 20. března 2007
od 17.00 hodin
v Salesiánském divadle,
Kobyliské náměstí 1 000/1, Praha 8,
vstupné 30 Kč.
Více informací Vám podá
Miluše Haklová, tel.: 233 55 37 90,
e−mail: haklova@ddmpraha8.cz

pátek 6. dubna 2007
Za perníkem do Počepic
Návštěva dílny s ručně vyráběným perníkem
a vlastní zdobení, cena 140 Kč − nutná rezervace.
6. 4. − 9. 4. 2007 v České Lípě
Velikonoce na kole
Hvězdicové výlety, večer společenské hry. Výlet do
sklářského muzea v Novém Boru, návštěva skanzenu
v Kravařích, skalní hrad Jestřebí, zámek Zákupy,
cena 1 050 Kč − nutná rezervace.
sobota 14. 4. 2007
Jarní pochod s překvapením
Nenáročný pochod Ďáblickým hájem a okolím s překvapením
na trase i v cíli, pro děti i dospělé, , start mezi 9.00 − 9.30 hod.
u rozcestníku turistických značek na začátku Ďáblického háje.

Dům dětí a mládeže se stal držitelem certifikátu CQS
Před rokem se vedení Domu dětí a mládeže v Praze 8 v Kobylisích rozhodlo splnit náročné podmínky a poža−
davky předepsané normou ČSN EN ISO 9001:2001 a v lednu 2007 získalo certifikát Systému managementu
jakosti v oblasti poskytování zájmového vzdělávání. Za rozhodnutím stálo nejen odhodlání zvýšit prestiž školské instituce a zkva−
litnit systém řízení. Vedení se totiž rozhodlo začít ovlivňovat veřejné mínění o tom, že školské zařízení pro volnočasové aktivity má
své opodstatnění a nezastupitelnou úlohu v celoživotním vzdělávání.
Jedná se o systém vnitřních předpisů, který řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Normy ISO 9001 jsou nástrojem
k revizi stávajících postupů a následně k jejich přehodnocení a přepracování. Certifikát CQS dokládá, že DDM má stanovenu jasnou kon−
cepci a definovány cíle v oblasti jakosti, na všech stupních řízení jsou určeny konkrétní povinnosti, pravomoci a odpovědnosti, je zajištěn
soulad mezi jednotlivými řídícími i výkonnými funkcemi a důraz se klade na zabezpečení kvalitní přípravy a realizace každé činnosti.
Systém není pouze utvořen, ale dokumentuje se, uplatňuje se a jeho efektivnost se bude neustále zlepšovat. V DDM pochopili, že zavedení
systému podle normy ISO je začátek cesty k dosažení co nejvyšší kvality a spokojenosti klientů.
Jana Vargová

Zimní život skautů Prahy 8
Možná jste se již domnívali, že skauti (stejně jako třeba medvědi) v zimě odpočívají. Dnes se však
můžete přesvědčit, že tomu tak není. Přinášíme Vám další informace o tom, co je u nás nového a co chys−
táme do budoucna.
Podstatnou novin−
Nyní už ale přijměte naše pozvání na
kou − změnou v na−
Setkání s pražskými strašidly
šich řadách je skutečnost, že od roku 2007 má
Pomóóóc! V Praze straší! Jednoho lednového odpoledne tomu tak skutečně
náš skautský obvod o jedno středisko méně,
bylo. Tehdy jsme se vydali do centra Prahy. Cílem naší výpravy bylo setkání
tedy pět středisek. Počet členů ale zůstal
se strašidly, která se tou dobou skrývala v uličkách Starého Města.
nezměněn, protože se toto středisko sloučilo
Tento závod skautských hlídek z celé Prahy (a možná ještě dále) prověřil schop−
s jiným. Hlavním důvodem tohoto kroku byl,
nosti práce s mapou a luštění záhadných šifer. Úkolem bylo v co nejkratším čase
bohužel, dlouhodobě malý počet dětí ve
najít na Starém Městě a okolí poschovávaná strašidla. Objevit je ale nebylo snad−
středisku. A co pro Vás, děti i dospělé, chys−
né. Na startu získala každá hlídka několik zašifrovaných zpráv, podle kterých se
táme na letošní rok, kdy společně se skauty
dozvěděla, kde hledat. V ulicích se pak družiny potkaly s hejkalem, bílou paní, pyš−
celého světa slavíme 100 let od založení naše−
nou hraběnkou, zvonící jeptiškou, Vilným Ašantem (ten měl v hlavě sekeru), se
ho hnutí? Kromě oficiálních dubnových oslav
smrtkou a spoustou dalších strašidel. V cíli nakonec účastníci zhlédli šermířské vy−
na Staroměstském náměstí také pár akcí na
stoupení a ohňovou show. Závod má bohatou historii a většina oddílů se ho účast−
Praze 8. Podrobnosti zatím prozrazovat ne−
nila už poněkolikáté. O to více nás potěšilo, že se dvě naše hlídky umístily na před−
budeme, ale věřte, že se máte na co těšit!
ních místech. Už se těšíme na další výpravu. Tentokrát nás čeká bruslení a poté
Za 120. oddíl světlušek
hraní deskových a jiných her. Jestli chcete, přijďte mezi nás. Rádi Vás přivítáme.
52. střediska Stopaři M. Dubišarová − Dubík
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PRAŽSKÁ BOTANICKÁ
ZAHRADA
Nádvorní 134 • Praha 7 − Troja
Telefon: 234 14 81 11
E−mail: info@botanicka.cz

Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel./fax.: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27
www.divadlopodpalmovkou.cz

BŘEZEN − DUBEN 2007
15. 3. Jižní Korea − Země jitřního ticha.
Přednáší Martin Kolář a Iva Rohoušová.
V KD Krakov, Těšínská 600,
Praha − Bohnice, tel.: 283 09 04 27.

BŘEZEN 2007
VELKÁ SCÉNA
14. 3. ST 19.00 hod.

24. 3. Workshop: Velikonoce.
Ve výstavním sále BZ.
Místo je třeba rezervovat!
1. 4. − 9. 4. Velikonoce − zahájení sezóny.
Výstavní sál a venkovní expozice 9.00 − 18.00
hodin.

15. 3.

16. 3.

17. 3.

18. 3.

19. 3.

19. 3.

22. 3.

23. 3.

24. 3.

28. 3.

29. 3.

30. 3.

7. 4. − 29. 4. Výstava exotických motýlů.
Tropický skleník Fata Morgana denně 9.00 −
17.00 hodin.

Smutek sluší Elektře.
E. O'Neill.
ČT 19.00 hod.
Doktora Fausta život a smrt.
M. Cabálek.
PÁ 19.00 hod.
Doktora Fausta život a smrt.
M. Cabálek.
SO 19.00 hod.
Doktora Fausta
život a smrt.
M. Cabálek.
NE 19.00 hod.
Doktora Fausta
život a smrt.
M. Cabálek.
PO 15.00 hod.
Bouře.
W. Shakespeare.
PO 19.00 hod.
Bouře.
W. Shakespeare.
ČT 19.00 hod.
Oidipús vladař.
Sofoklés.
PÁ 19.00 hod.
Caligula.
A. Camus.
SO 19.00 hod.
Kean.
A. Dumas, J. P. Sartre.
ST 19.00 hod.
Kean.
A. Dumas. J. P. Sartre.
ČT 19.00 hod.
Smutek sluší Elektře.
E. O'Neill.
Pá 19.00 hod.

19. 4. Seznamte se s botanickou
zahradou: Jarní cibuloviny.
Sraz u pokladny venkovní expozice v 16.00
hodin. Provází RNDr. Vladimír Huml, kurátor
sbírky.
Právě kvete ve skleníku Fata
Morgana: Rhododendron laetum.

21. 4. − 29. 4. Hmatová výstava:
Magické rostliny a zvířata.
Tradiční akce tentokrát ve výstavním sále
botanické zahrady, denně 9.00 − 18.00 hodin.
30. 4. Čarodějnice.
Každoroční slet v Troji, na venkovní expozici
botanické zahrady.

25. 3.

Karlínské Spektrum
Karlínské náměstí 7, Praha 8 − Karlín
Tel.: 222 33 38 88, fax.: 224 81 57 40
http://spektrum.ddmpraha.cz
www.lodenice−vltava.cz
www.vysokalana.cz

Ještě jednou, profesore.
A. Procházka.
31. 3. SO 19.00 hod.
Ostře sledované vlaky.
B. Hrabal, V. Nývlt.

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury
Vás zve na výstavu

Jaro v krajce
Klub Inspirace
13. 3. − 30. 4. 2007
Ukázka techniky paličkování
a zároveň prodej výrobků se bude konat
ve dnech 2. − 5. dubna 2007
od 10.00 do 16.00 hodin.
Výstava prací je umístěna ve foyer budovy
ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6
(tzv. „bílý dům“), Praha 8 − Libeň.
Otevřeno:
PO a ST 8.00 − 18.00 hodin
ÚT a ČT 8.00 − 15.30 hodin
PÁ 8.00 − 15.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 283 09 04 22.

BŘEZEN − DUBEN 2007
ČT 19.30 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Vstupné: 50 Kč.
16. 3.
PÁ 16.00 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA.
Hlínování.
Cena: 80 Kč, včetně materiálu.
16. 3.
PÁ 19.00 hod.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT.
Veronika Boušková.
Vstupné: dobrovolné.
16. 3. − 18. 3. PÁ − NE 16.00 hod.
DIVADELNÍ FESTIVAL.
Ozvěny karlínské třísky.
Vstupné: dobrovolné.
20. 3.
ÚT 18.00 hod.
KINOAKADEMIE.
Špatná výchova.
režie: Pedro Almodóvar.
Vstupné zdarma.
21. 3.
ST 18.00 hod.
KINO X.
Za plotem.
Vstupné: 40 Kč (dosp.), 15 Kč (děti).
22. 3.
ČT 18.00 hod.
KINOAKADEMIE.
Pán zlodějů.
Vstupné: zdarma
24. 3.
SO 10.00 hod.
ZKOUŠKY NANEČISTO.
Český jazyk, matematika.
Cena: 50 Kč.
25. 3.
NE 14.00 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Zakletá princezna
(Divadlo Studna). Vstupné: 30 Kč.
15. 3.

NE 14.00 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Co dělat (Divadlo Proč).
Vstupné: 50 Kč.
26. 3.
PO 19.30 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Co dělat (Divadlo Proč).
Vstupné: 50 Kč.
27. 3.
ÚT 16.30 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA.
Batikování.
Vstupné: 50 Kč.
28. 3.
ST 15.00 a 18.00 hod.
KINO X .
Auta, Milion dolar baby.
Vstupné: 40 Kč (dospělí.),
15 Kč (děti).
29. 3.
ČT 18.00 hod.
KINOAKADEMIE.
Superman se vrací.
Vstupné zdarma.
30. 3.
PÁ 19.30 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Postel pro tři (Divadlo Proč).
Vstupné: 50 Kč
31. 3. − 1. 4. SO − NE
PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO
DIVADLA.
Otvírání.
4. 4.
ST 19.30 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Co dělat (Divadlo Proč).
8. 4.
NE 19.00 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Nádražní bufet ve městě X
v 8.00 ráno.
Divadlo DrMol.
10. 4.
ÚT 19.30 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Co dělat (Divadlo Proč).
13. 4.
PÁ 19.30 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Hrabě Špork (Divadlo Esence).
Zveme děti i rodiče na ledovou plochu.
Otevřeno: PO 10.00 − 15.00 hod.; ÚT 10.00 −
19.00 hod.; ST 10.00 − 16.00/18.00 − 19.00
hod.; ČT a PÁ 10.00 − 19.00 hod.; SO/NE podle
provozu budovy 14.00 − 19.00 hod. Rezervace
ledové plochy na vrátnici DDM, tel.: 222 33 3 8
88. Vstupné: 20 Kč, pronájem plochy 250
Kč/hod. Jednodenní zájezdy na hory
v případě dobrých sněhových podmínek. Bližší
informace na tel.: 222 33 38 88, 222 33 38 17.

Bezplatná bytová
právní poradna
Sdružení na ochranu
nájemníků Praha 8
Kdy? 27. 3. 2007, 24. 4. 2007
od 18.00 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava 200m od stanice Metra B
Palmovka
V případě zájmu se prosím
objednejte na tel.: 222 50 26 55
nebo 721 02 98 92.

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
BŘEZEN 2007
18. březen 2007
Kostel sv. Vá−
clava a památky
v Bohnicích.
Sraz ve 14.00
hod. na nástupišti
stanice metra tra−
sy C − Kobylisy.
25. březen 2007
Významné vily
ve Střešovicích
a vila V. Havla.
Sraz ve 14.00
hod. na nástupišti
stanice metra tra−
sy A − Hradčan−
ská.
31. březen 2007
Významné vily na Vinohradech − F. Slo−
váčka, L. Lipského, Sv. Beneše, V. Brod−
ského, M. Horníčka atd.
Sraz ve 14.00 na nástupišti stanice metra
trasy A − Želivského.
Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.
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Hvězdárna
Ďáblice
Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs
BŘEZEN 2007
Otevírací doba: Pondělí 18.00 − 21.00., Čtvrtek
19.30 − 21.30 hod., Pátek 23. 3. 19.30 −21.30
hod., Neděle 14.00 − 16.00 hod., Sobota 3. 3.
v 22.15 hod., Neděle 4. 3. ve 2.15 hod. úplné
zatmění Měsíce!
PŘEDNÁŠKY: astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30 hod.
19. 3. RNDr. Jan Tomsa
Astronomie v období osvícenství.
26. 3. Ing. Václav Přibáň
Jarní oblohy − zajímavé
úkazy a objekty.
POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY
Čtvrtek 19.30 − 21.30 hod., Pátek 23. 3. 19.30 −
21.30 hod., Neděle 14.00 − 16.00 hod. Volně
přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce −
povrch se skvrnami. Venu−
še − za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc − od
21. 3. do 31. 3. Venuše,
Saturn − po celý březen.
Dvojhvězdy, vícenásobné
soustavy − po celý březen.
Hvězdokupy, galaxie − za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud
možno jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) se koná promítání filmů spojené
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

Limonádový Joe v Hudebním divadle Karlín Hudební divadlo Karlín
Herci karlínského divadla začali před pár týdny nastudovávat muzikál
Limonádový Joe aneb Koňská opera. Muzikál se stane druhou premiérou v 61.
divadelní sezoně divadla, které se v říjnu 2006 vrátilo s velkou
slávou na původní scénu v Karlíně, do zrekonstruované historické
budovy. Limonádový Joe bude současně druhým titulem uve−
deným po rekonstrukci divadla.
Kultovní Limonádový Joe za více než 40 let od svého zrodu vůbec
nezestárnul. Na rozdíl od některých jiných starších českých filmů je
westernová parodie stále živá. Autor Jiří Brdečka si totiž dělal legraci nejenom
z naivních barvotiskových příběhů o neohrožených mstitelích bezpráví, ale i z reklamy.
„Je zajímavé, že původně chtěli tvůrci nazvat svůj nápoj podle nejslavnější limonády Coca Cola a získat tak
prostředky k natočení filmu přímo od výrobce,“ prozradil Osmičce producent Adam Novák a upřesnil:
„Reklamu ale tehdejší znárodněná kinematografie nemohla, samozřejmě, připustit. V původním scénáři je
stále ještě název Kolakoka a teprve v průběhu filmování se zrodila průchodnější Kolaloka.“ Snad žádný jiný
film si v historii české kinematografie nevydobyl u diváků takové postavení, jako právě Limonádový Joe. „Je
celkem pochopitelné, že Hudební divadlo Karlín, v duchu uvádění největší české muzikálové
klasiky, sáhlo právě po muzikálu Limonádový Joe aneb
Koňská opera,“ prozradil ředitel divadla Egon
Kulhánek a dodal: „Doufejme, že se stane takovým
diváckým hitem, jako se to stalo v případě Noci na
Karlštejně, muzikálu s nesmrtelnou hudbou nedávno
tragicky zesnulého Karla Svobody. Noc na Karlštejně měla premiéru
v červnu 2004 na nádvoří Nostického paláce na Malé straně a dodnes
se před většinou vyprodaným hledištěm odehrálo přes 131 repríz.“
Muzikál Limonádový Joe, ve kterém je proti původní filmové verzi
pět zbrusu nových písní, bude mít premiéru 5. a 6. dubna 2007.
Původní hudba − Jan Rychlík, Vlastimil Hála • Původní texty − Jiří Brdečka, Pavel Kopta, Vratislav Blažek,
Jan Rychlík • Podle filmu Jiřího Brdečky a Oldřicha Lipského • Režie − Antonín Procházka • Autor nových
písní − Kryštof Marek • Divadelní úprava a texty k novým písním − Adam Novák • Dirigent − Ota Balage
• Choreografie − Pavel Strouhal • Scéna − Martin Černý • Kostýmy − Kateřina Štefková • Osoby
a obsazení: Limonádový Joe − Aleš Háma, Lumír Olšovský • Horác Hogo Fogo − Jiří Korn, Václav Vydra
• Doug Badman − Martin Sobotka, Marek Vašut • Winnifred − Zuzana Norisová, Linda Rybová • Goodman
− Petr Kostka, Ladislav Mrkvička • Tornado Lou − Kateřina Brožová, Tereza Duchková, Markéta Hrubešová
• Grimpo − Roman Škoda, Mojmír Maděrič • Banjo Kid − Bohuš Matuš, Jan Urban • Pancho Kid − Václav
Vostarek, Rudolf Kubík • Kolalok − Karel Fiala
−roa−

www.hdk.cz

BŘEZEN − DUBEN 2007
17. 3.
17. 3.
24. 3.
24. 3.
31 .3.

31. 3.

4. 4.
5. 4.

6. 4.

7. 4.
7. 4.
8. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
14 .4.
15. 4.
18. 4.
19 .4.
20. 4.
21. 4.
21. 4.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY vždy ve čtvrtek
18.30 − 19.30 hod. mohou hvězdárnu navštívit
předem objednané skupiny návštěvníků (5 až
20 osob − vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání
filmů (záleží na počasí a přání návštěvníků).

22. 4.
25. 4.
26. 4.

ŠKOLNÍ POŘADY v PO, ÚT, ST , ČT, PÁ
v 8.30 a 10.30 hod. pro předem objednané
školní výpravy.

27. 4.
28. 4.
28. 4.
29. 4.

SO 15.00 hod.
Jekyll & Hyde.
SO 19.00 hod.
Jekyll & Hyde.
SO 15.00 hod.
West Side Story.
SO 19.00 hod.
West Side Story.
SO 15.00 hod.
Noc na
Karlštejně.
SO 19.00 hod.
Noc na
Karlštejně.
ST 19.00 hod.
Limonádový Joe.
ČT 19.00 hod.
Limonádový Joe.
Premiéra.
PÁ 19.00 hod.
Limonádový Joe.
Premiéra.
SO 15.00 hod.
Limonádový Joe.
SO 19.00 hod.
Limonádový Joe.
NE 15.00 hod.
Limonádový Joe.
ST 19.00 hod.
Producenti.
ČT 19.00 hod.
Producenti.
PÁ 19.00 hod.
Producenti.
SO 15.00 hod.
Producenti.
SO 19.00 hod.
Producenti.
NE 15.00 hod.
Producenti.
ST 19.00 hod.
Producenti.
ČT 19.00 hod.
Producenti.
PÁ 19.00 hod.
Jekyll & Hyde.
SO 15.00 hod.
Jekyll & Hyde.
SO 19.00 hod.
Jekyll & Hyde.
NE 15.00 hod.
Jekyll & Hyde.
ST 19.00 hod.
Zpívání v dešti.
ČT 19.00 hod.
Zpívání v dešti.
PÁ 19.00 hod.
Noc na Karlštejně.
SO 15.00 hod.
Noc na Karlštejně.
SO 19.00 hod.
Noc na Karlštejně.
NE 15.00 hod.
Netopýr.

Městská část Praha 8
oddělení kultury, Odbor školství
Vás zve na

Městská část Praha 8
oddělení kultury

diashow Karla Wolfa

KULTURNÍ OZVĚNY
BŘEZEN 2007

Cestování po horké Indii
KD Krakov − MALÝ SÁL
Těšínská 600 • Praha 8 − Bohnice
v úterý 20. března 2007 od 19.00 hod.

Výstava
7. 2. − 30. 3. 2007
Václav Skala a synové.
Libeňský zámek, 1. patro, Zenklova 35.

Indie je obrovskou studnicí kultur, náboženství
a krásných památek Unesco. Během projekce
Vás seznámíme s největší prádelnou světa,
Zlatým chrámem v Amritsaru, pouštním státem

Výstava
13. 3. − 30. 4. 2007
Jaro v krajce.
Ukázka techniky paličkování a zároveň
prodej výrobků se bude konat 2. − 5. 4. 2007
od 10.00 do 16.00 hod. Foyer budovy ÚMČ
Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. „bílý dům“),
Praha 8 − Libeň.
Cyklus zámeckých koncertů
13. 3. 2007 od 19.00 hodin.
České smyčcové duo
(housle a violoncello).
Libeňský zámek, Obřadní síň, Zenklova 35.
Diashow
20. 3. 2007 od 19.00 hodin.
Cestování po horké Indii.
KD Krakov, malý sál, Těšínská 600.
Klub her Krakov
29. 3. 2007 od 15.00 do 18.00 hod.
Scrabble
KD Krakov, přízemí − učebna č. 23, Tě−
šínská 600.

Rekreace pro seniory
Svaz důchodců Prahy 10 pořádá ozdravně − rehabilitační
pobyt pro seniory v jižních Čechách, v penzionu Holenský
dvůr a to v termínech 12. 5. − 19. 5. a 15. 9. − 22. 9. 2007.
Cena zájezdu
3 700 Kč, v ceně je
ubytování, stravo−
vání, denně výlety
autobusem, tělo−
cvična a krytý ba−
zén. Přihlásit se je možno v Klubu důchodců v Praze 10, 28.
Pluku 22, vždy v úterý od 10.00 do 12.00 hodin. Podrobnější
informace podá M. Polenová, tel.: 241 72 54 96, 732 20 53 91.

Rádžastán a pohádkovým Tádžmahalem
v Agře. Zmíníme se také o erotických chrámech
v Kadžurahu a navštívíme Váránasí na břehu
posvátné řeky Gangy. Na konec projekce se
zastavíme v maličkém Sikkimu a Dárdžílingu,
jejichž svahy jsou plné čajovníků a bergamo−
tových plantáží. Závěrem se vypravíme na
vánoční trek s výhledem na Kančendžungu.

BŘEZEN 2007
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JISKRA − DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26 • Praha 8 − Kobylisy • Telefon: 284 68 11 03 • E−mail: divadlokh@centrum.cz
Předprodej: pokladna se otevírá 1 hodinu před začátkem každého představení a je otevřena 2 hodiny. Telefonické re−
zervace na tel.: 284 68 11 03. Spojení: TRAM č. 10, 14, 17, 24, 25 − stanice Kobylisy, BUS č. 102, 127, 144, 152, 175,
177, 186, 200 − stanice Kobylisy, M trasa C stanice „Kobylisy“. Nevyzvednuté rezervované vstupenky vracíme 30 minut
před začátkem představení do prodeje. Změna programu vyhrazena.

BŘEZEN A DUBEN 2007
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
12. 3. PO 9.00 a 10.30 hod.
MALÝ VÝLET DO OPERY.
Hudební beseda s operními pěvci
a ukázkami z oper B. Smetany,
F. Škroupa, A. Dvořáka
a W. A. Mozarta.
14. 3. ST 9.00 a 10.30 hod.
DUHOVÉ BUBLINY.
Úspěšné představení bublináře
a klauna V. Strassera.
15. 3. ČT 9.00, 10.30 a 14.00 hod.
DUHOVÉ BUBLINY.
16. 3. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
DUHOVÉ BUBLINY.
17. 3. SO 15.00 hod.
DUHOVÉ BUBLINY.
18. 3. NE 10.00 hod.
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA.
LS Jiskra (V. Čtvrtek, P. Slunečko).
21. 3. ST 9.00 a 10.30 hod.
OD GERSHWINA K MUZIKÁLU.
Koncert v obsazení zpěv, trubka, klavír.
Moderuje Vítězslav Podrazil.
22. 3. ČT 9.00 a 10.30 hod.
OTLOUKEJ SE, PÍŠŤALIČKO.
Jarní koncert skupiny M. Renzové.
23. 3. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
O SVÁTCÍCH JARA.
Jarní koncert skupiny M. Renzové.
Verze pro starší děti.
23. 3. PÁ 18.00 hod.
ZAHÁJENÍ FESTIVALU PRAŽSKÝCH
AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ.

24. 3. − 25. 3.
FESTIVAL PRAŽSKÝCH
AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ.
26. 3. PO 9.00 hod.
AM a EA.
Legendární představení Bolka Polívky.
Tentokrát ve velmi zdařilé interpretaci
divadla Rozmanitostí Most.
29. 3. ST 9.00 a 10.30 hod.
KONCERT PRO
NAKRESLENOU PRINCEZNU.
Pohádková hudební výchova
Karla Daňhela.
30. 3. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
PRINCEZNA NA HRÁŠKU.
Pohádka pro nejmenší v podání
divadla Kapsář Praha.
31. 3. SO 15.00 hod.
PRINCEZNA NA HRÁŠKU.
VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
26. 3. PO 19.30 hod.
AM A EA.
Petr Čulík, Lucie Matoušková
a Antonín Klepáč v klaunérii proslavené
B. Polívkou a D. Bláhovou.
2. 4. PO 19.30 hod.
Daria Fo:
MYSTERIA BUFFA.
Podle Nobelovou cenou oceněné knihy
italského dramatika s laskavým
a inteligentním humorem hraje
Vítek Marčík.
9. 4. PO
VELIKONOCE.
16. 4. PO 19.30 hod.
TONKA ŠIBENICE.
Podle M. Macourka.
Antonie Havlová, prostitutka,
nar. 29. 7. 1861, 45x trestaná,
a to jak policejně, tak soudně,
která strávila noc s příšerným
vrahem Prokůpkem před jeho
oběšením, aby mu splnila
jeho poslední přání… taková to byla
frajerka. Hraje Jitka Sedláčková.

STRANA 13
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PODLAHOVÉ KRYTINY POKR
Jan SRBENÝ

Úřad Městské části Praha 8
Odbor školství, oddělení kultury
pořádá Cyklus zámeckých koncertů
W. A. Mozart a jeho čeští současníci

PODLAHÁŘSTVÍ
prodej a pokládání koberců, PVC,
PODLAHÁŘSTVÍ
plovoucích
podlahkoberců,
a speciálních
prodej
a pokládání
PVC,
účelovýchpodlah
podlah.a speciálních
plovoucích
účelových podlah.
ATYPICKÉ MATRACE
anatomickéMATRACE
polštáře, dovoz
ATYPICKÉ
matrací rošty,
pro Prahu
8 ZDARMA!!!
lamelové
bytový
textil,
SPODNÍ PRÁDLO
anatomické
polštáře,
ANDRIE,
GINA
dovoz
matrací
pro Prahu 8
(Placená inzerce)

Libeňský zámek, Obřadní síň,
Zenklova 35, Praha 8 − Libeň.
Rezervace míst na tel.: 283 09 04 22.

PRODEJ: Průběžná 44, Zdiby,
tel.: 721 23 08 98, 284 89 12 22
Autobus č. 374 od metra Kobylisy, zastávka Zdiby.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
OTEVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 14-18
KONTAKT: SRBENÝ - 602 34 50 88
S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA
10% NA ATYPICKÉ MATRACE

www.pokrs.cz

(Placená inzerce)

Účinkují:
Jitka Navrátilová − cembalo
Johana Rosická − soprán
Kateřina Chudobová − flétna

(Placená inzerce)

Lyra da kamera
úterý 10. 4. 2007 od 19.00 hod.

email: pokrs@seznam.cz

Ráda bych poděkovala panu doktoru Liškovi ze
zdravotního střediska Poznaňská 361/34. Jsem
mu vděčná za opravdu laskavou a svědomitou
péči, kterou věnoval mé devadesátileté mamince
Marii Uhlířové v posledních dvou letech jejího
života. Taková svědomitost a starostlivost lékaře
není v dnešní době samozřejmostí, zvlášť pokud
se jedná o pacienty ve vysokém věku.
Přeji panu doktorovi hodně zdaru a všem
pacientům stejně kvalitní lékařskou péči a také
to, aby se vždy mohli ke svému lékaři obrátit
s důvěrou v jeho zájem o pomoc.
Věra Černá

Placená řádková inzerce

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 4 + 1
u stanice metra Kobylisy za menší
v blízkém okolí. Tel.: 284 68 12 12.
ÚČETNÍ FIRMA NA PRAZE 8.
Účetnictví, mzdy a daně pro Vás
zpracuje rychle a spolehlivě. Tel.: 603
51 94 63, e−mail: ekonomic@volny.cz.
PRODÁM GARÁŽ V OV, Praha 8 −
Písečná. Tel.: 602 27 16 77.
INFORMACE O KONÁNÍ DO−
BROVOLNÉ DRAŽBY. Základní
údaje o předmětu dražby: předmětem
dražby je pozemek parc č. 2097/12
v k. ú. Libeň ve městě Praha
o velikosti 4 998 m2, druh pozemku −
zahrada, způsob využití − zemědělský
půdní fond, památkově chráněné
území, který vznikl oddělením
z pozemku parc. č. 2097/1 v k. ú.
Libeň podle Geometrického plánu
č. 2264−106/2006 zpracovaného
Ludvíkem Obrusníkem, Geodetická
kancelář, Pod Lysinami 465/7, Praha
4, dne 5. 9. 2006, který je potvrzený
Katastrálním úřadem pro hlavní město
Prahu, KP Praha, dne 8. 1. 2007.
Místo a čas konání dražby: v pro−
storách budovy Koruna Palác, na
adrese: Václavské náměstí 1, Praha 1,
dne 8. 3. 2007 v 15.00 hod. Nejnižší
podání: 4 500 000 Kč. Výše min.
příhozu: 100 000 Kč. Odhadnutá
cena: 4 498 000 Kč. S úplným tex−
tem dražební vyhlášky se lze seznámit
na www.centralniadresa.cz nebo u
dražebníka na adrese KNIGHT
FRANK, spol. s r. o., Václavské ná−
městí 1, Praha 1.
KOUPÍM MALÝ BYT do 50 m2
v Praze 8 − Čimicích, na stavu nezáleží,
OV i DV, ne přízemí. Platba hotově!
RK NECHCI! Tel.: 776 60 01 21.
PŘIZNÁNÍ K DANI z příjmu k 31. 3.
2007, odklady k 30. 6. 2007. Jaroslava
Abrahámová, Wichterlova 2372/10,
Praha 8 (u metra Ládví), tel.: 286 58 48
55, e−mail: j.abrahamova@tiscali.cz.
PRODÁM ZAHRÁDKU v zahrád−
kářské osadě na Praze 8. Cena
dohodou. Tel.: 720 36 32 87.

VYMĚNÍM OBECNÍ UDRŽO−
VANOU DVOU GARSONIERU
v lokalitě Kobylisy − Ládví, za větší.
Pokud možno v této samé lokalitě,
dostupnost metra do 5 minut. Dohoda
možná. Tel.: 720 18 60 57.

OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák, tel.: 775
19 73 09.
PŮJČKY A ÚVĚRY s vysokou prů−
chodností − rychlé vyřízení, pro
zaměstnance, podnikatele, všechny
důchodce i cizince. Bankovní i ne−
bankovní. Tel.: 723 94 61 06.

MASÁŽE − klasická, čínská meri−
diánová, hlavy − relax, moxování,
baňky − fyzioterapeutka. TRAM
Okrouhlická. Tel.: 732 26 20 10,
284 68 98 05.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ−
NIČEK − provádí Martin Havlíček!!!!!!
Živnostenské i domácí zde jsou čísla
volací: 603 27 47 04, záznamník +
fax.: 283 92 05 73.

LAKÝRNICKÉ PRÁCE − okna,
dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU? Volejte: 606
91 02 46.

ZAHAJUJEME KURZY PLAVÁNÍ
v bazénu na Výstavišti pro děti od 9
měsíců do 15 let a dospělé. Informace
na www.clubjunior.cz, 606 87 79 02.
ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET−
NICTVÍ, včetně daň. přiznání. Tel.:
606 57 10 92.
PRODÁM DRUŽSTEVNÍ GARÁŽ,
zděný box pod uzamčením, Písečná −
Praha 8. Tel.: 286 58 95 14.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU.
Gars. − 1 + 1 do 9 000 Kč nebo 2 +
kk, 3 + 1 do 13 000 Kč, včetně
poplatků. Nástup možný ihned. Tel.:
220 80 62 45, 605 84 50 88.
SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrno−
vací dveře, čalounění dveří. Kontakt:
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 70,
286 88 43 39.
STAVEBNÍ PARCELA NA RD Bášť
u Líbeznice − 7 629 m2, kanalizace,
elektřina, plyn na hranici pozemku,
vodovod za rok, cena 2,5 mil Kč, tel.:
602 21 50 14, 602 31 22 12.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ −
M Á J A. Zajistí levně úklidy domů,
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.
KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 776
84 97 54.
KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST,
koupím − odvezu. Tel.: 286 89 14 00.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlast−
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret − nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, pod−
nikový a pod. I zdevastovaný, v soudní
žalobě, neoprávněně obsazený,
s nežádoucím nájemníkem, či s ja−
koukoli právní vadou. Veškeré forma−
lity zajistím, zaplatím stěhování i pří−
padné dluhy na nájemném, privatizaci
atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu a pod.
a dát čas na vystěhování. Seriozní jed−
nání, platba v hotovosti. Tel: 222 71
20 15 nebo 603 42 00 13.

ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.
KUŘÁCI − ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.

(Placená inzerce)

ZOČZS NABÍZÍ ZAHRÁDKU −
rozhraní Libně − Kobylis. Pozemek
terasy, jižní svah, výhled na Prahu.
Velikost 300 m2 (voda + chata).
Kontakt: paní Trojanová, tel.: 777 64
13 59.

KÁCÍM − ČISTÍM ZAHRADY. Tel.:
603 83 31 07.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Provozní doba:
PO 16.00 − 18.00, ÚT 17.30 −
19.00, ČT 16.00 − 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další
střediska na Praze 7 a 9.
DROBNÉ OPRAVY VŠEHO
DRUHU, elektro, voda, truhlář.
Denně od 17.00 hod., SO a NE
13.00 − 19.00 hod. Tel.: 603 81 01
39. Jen na území Prahy 8 a 9.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚ−
NÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘE−
MESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA−
KÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90.
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA − firma
se sídlem v Praze přijme řidiče do
osobních aut a na motorku do 50 cm3
pro bezpečnostní zásahovou službu
v nepřetržitém provozu na území
města Prahy. Podmínkou řidičský
průkaz kat. B, bezúhonnost, příjemný
vzhled, slušné vystupování a fyzická
zdatnost. Dobré platové podmínky.
Nástup ihned. Informace na tel.:
284 84 20 03, PO − PÁ 9.00 −
17.00 hod.
VYMĚNÍM 1 + 1 NA PRAZE 5
U METRA S VÝTAHEM A CHA−
TU v lese u řeky, 25 km od Prahy za
byt v OV na Praze 8. Tel.: 736 45
00 10.
AUTOŠKOLA JAN POLTER, Pra−
ha 8 − Bohnice, Ratibořská 30 (za
Policií ČR − modrý panelák), A1, A, B.
Možnost víkendové výuky, kondiční
jízdy. V březnu sleva 5%. Tel.: 736 45
00 10, www.autoskola.servis.cz.

(Placená inzerce)

NABÍZÍME MÍSTO „ODPOLEDNÍ
TETY“, která by v našem zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc −
Klokánek, Chabařovická 1125, měla
na starosti odpolední program dětí,
jedná se o částečný úvazek od 12.00
do 19.00 hodin, PO − PÁ. Nástup
možný ihned. Kontaktní osoba: Petra
Šachová, tel.: 724 66 77 10 nebo
283 88 11 02.

(Placená inzerce)

Poděkování
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

NA BŘEZEN
MÁME
RYBÍ SPECIALITY...

„Místo, které přátelé doporučují“

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 000 666
www.hoteltroja.cz

(Placená inzerce)
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

BŘEZEN 2007

PRONÁJEM SÁLŮ
PŘEDNÁŠKOVÝCH
A SPOLEČENSKÝCH
v Praze 8 − Libni

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Kulturní středisko MČ Praha 8
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň
tel.: 222 80 56 80, fax.: 222 80 56 81
e−mail: karel.dvorak@p8.mepnet.cz

Salon Jana

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Na Hlínách 18 • Tel./fax.: 284 68 96 39,
E-mail: salon_jana@volny.cz
www.toptip.cz/salonjana
Stanice metra trasy C - Kobylisy
Zastávka tramvaje č. 10 a 24 - Okrouhlická.
• Zastávka autobusu
č. 102 a 175 - Okrouhlická.

(Placená inzerce)

• kosmetika, líčení,
permanentní make-up
• vacupres, laser
• epilace el. jehlou, depilace
orient. voskem
• permanentní řasy, trvalá na řasy
• aplikace náušnic
• venapres, myostimulátor
• solárium, rehabilitační masáže
• pedikúra, manikúra,
modelace nehtů
• kadeřnictví (dámské,
pánské a dětské)
• rasta copánky
• prodlužování a zahuš ování vlasů
• kyslíková terapie
• mezoterapie.
Provozní doba:
Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod.
Soboty dle objednávek (svatby atp.)

VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ
s posuvnými dveřmi a nábytek na míru
SAMOSTATNOU ÚČETNÍ

Zaměření a konzultace nezávazné a ZDARMA. Doprava ZDARMA.

(Placená inzerce)

VZORKOVNA: Šircova 204, Praha 9 • Třeboradice •
Po−Ne po tel. dohodě (5 min. od nákupního centra
Globus Čakovice)

Tel/fax: 283 931 807, 603 228 092
www.skrinevlach.cz, vlachpavel@volny.cz

Uplatněte slevu na www.chcislevu.cz

přijme
IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s.
Pracovní náplň:
• vedení podvojného účetnictví
• zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a dani silniční
• elektronické bankovnictví
• zpracování statistických hlášení
Nástup možný během března 2007.
Bližší informace u paní Suberové nebo u pana Vančury na tel. č. 286 583
310, případně osobně na adrese Bešákova 457, 182 00 Praha 8.

(Placená inzerce)

Dále nabízíme kompletní vybavení
nábytkem Vašeho bytu, domu,
kanceláře, restauračního, hotelového
i prodejního prostoru (ku−
chyně, jídelny, sedací soupravy, bytový ná−
bytek, kanc.nábytek, zakázková výroba)

(Placená inzerce)

kvalita • serióznost • spolehlivost • nizké ceny
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Bezpečná alternativa bankovních domů − spořitelní družstva
Jsme bezpečnou alternativou pro nadstandardní zhodnocení finančních prostředků klienta, tvrdí Martin Kušmirek, obchodní ředitel WPB Capital, spořitelní družstvo
Co dalšího se ještě u vás změnilo po
vstupu ĆR do EU?
Mimo již zmíněné navýšení základního
kapitálu došlo také například ke změně
dozorčího orgánu. Funkci Úřadu pro dohled
nad družstevními záložnami převzala
Česká národní banka. Ta vyžaduje od
spořitelních družstev dodržování stejných
legislativních norem jako je tomu u bank.
Jsou vklady u vaší společnosti nějak
pojištěné a jedná se o stejně bezpeč−
nou investici jako v případě banky?
Ano, vklady u nás jsou stejně bezpečnou
investicí jako u kterékoli banky. Ostatně
Zákon 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěr−
ních družstvech v části týkající se pojištění
vkladů plně přejímá právě zákon o ban−
kách. Ten také stanovuje, že garantem
ochrany vkladů střadatelů spořitelních
družstev je shodný subjekt, jako je tomu
u vkladů bankovních − Fond pojištění vkladů.
A co rozsah zmiňovaných služeb, tam
nabízejí banky určitě více?

Pravdou je, že v rozsahu služeb bankám
konkurovat nemůžeme a ani to není naším
cílem. Naším cílem je vyplnit mezeru na
trhu, kterou nám tyto instituce svým pří−
stupem nabízejí. Jinými slovy chceme dát
našim klientům to, co v bance nedostanou:
Nadstandardní péči a kreativní přístup.
Jak je možné, že jsou úrokové sazby
vkladových účtů u WPB Capital dvakrát
vyšší než u „nejštědřejších“ bank?
WPB Capital, spořitelní družstvo přijí−
má pouze vklady převyšující 100.000 CZK
s dobou trvání vkladu min. 6 měsíců
a snaží se do maximální možné míry opti−
malizovat časové náklady klientských
pracovníků na administraci platebního
styku. Výnosnější zhodnocení prostředků
uložených na vkladových účtech může
WPB Capital nabídnout svým klientům
také díky vyšším úrokovým sazbám u námi
poskytovaných úvěrů. Ty jsou z pohledu
klienta o něco dražší, rychlost a flexibilita
vyřízení žádosti o úvěr této ceně však
určitě odpovídá.

Můžete nám prozradit, jaký je nosný
úvěrový produkt vaší společnosti?
Nosným úvěrovým produktem naší spo−
lečnosti je tzv. „Americká hypotéka“. Mini−
mální výše úvěru činí 500 000,− Kč. Produkt
je poskytován jako neúčelový. Doba úvěru
se standardně pohybuje mezi třemi měsíci
a osmi lety. Tyto úvěry jsou zajištěné většinou
zástavním právem k nemovitostem, přičemž
je možné úvěr zajistit i nemovitostí ve vlast−
nictví třetí osoby. Daný produkt je vhodný jak
pro rozběh podnikání, tak i pro financování
investičních projektů a akvizic, kde sehrává
hlavní roli rychlost čerpání úvěru.
Jak byste charakterizoval vašeho ty−
pického klienta?
V případě vkladatelů jsou to osoby fyzické
i právnické preferující na rozdíl např. od
investic do podílových fondů nebo akcií
pojištěné vklady s nadstandardním výno−
sem. V případě žadatelů o úvěr jsou to fyzic−
ké i právnické osoby, kterým námi nabízený
rychlý a flexibilní přístup vyhovuje více než
v bankovních domech.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Pojem spořitelní družstvo vyvolává
v očích veřejnosti pocit nedůvěry. Vy
naopak používáte slova jako bezpečí
a nadstandard. Jak jdou tato dvě
odlišná tvrzení dohromady?
To, o čem hovoříte, je podstatou celé−
ho neporozumění v oblasti spořitelních
družstev. Vysoká setrvačnost v povědomí
veřejnosti nemá s realitou, v jaké se toto
odvětví v současnosti nachází, téměř nic
společného. V souvislosti se vstupem ČR
do EU došlo v této oblasti i k úplnému
převzetí její legislativy. Důsledkem tohoto
zpřísnění „pravidel hry“ bylo navýšení zá−
kladního kapitálu WPB Capital na přede−
psanou výši. Tento fakt významně přispěl
k dalšímu růstu WPB Capital, které je tak
v současnosti spořitelním družstvem
s nejvyšším kapitálem v České republice.
Ten je téměř pětinásobně vyšší, než
je předepsáno v zákonné normě a dosahu−
je přibližně třetinové úrovně někte−
rých bank. Jeho výše v současnosti
činí 155 mil. Kč.
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